
 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-08-26  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Agneta Hägglund (S), ordförande 
Lars-Göran Bromander (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Eva Staake (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Christian Nordberg (MP) 
Carina Lund (M) 
Björn Allskog (M) 
Håkan Welin (FP) 
Fred Rydberg (KD) 
Göran Eriksson (C) 

Werner Schubert (S) 
Leif Lindqvist (V) 
Sven Svanström (Båp) 
Marie Nordberg (MP) 
Cecilia Lidén (M) 
Joachim Westerlund (M) 
Anders Persson (FP) 
 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 1 september 2014, kl. 15:00 
Förmöten från kl. 13.00 om inte annat meddelas 

Plats Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta 
 

Ärenden 
  1. Upprop 

  2. Val av justerare 

  3. Godkännande av dagordningen 

  4. Informationer 

  5. Informationer – ekonomi 

  6. Redovisning av delegationsbeslut 

  7. Redovisning av inkomna handlingar 

  8. Aktuella protokoll 

  9. Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping - Håbo 

 10. Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för Enköping-Håbo 

 11. Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 12. Förslag till reglemente för revisioner i Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

 13. Förslag till markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, Resecentrum och stat-

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2014-08-26  

Kommunstyrelsen 
 

 

ionsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 

 14. Förslag om justering av delegationsordning för kommunstyrelsen 

 15. Förslag om justering av riktlinjer för upphandling i Håbo kommun 

 16. Finansiering av nya lokaler på Landstingshuset, år 2014 

 17. Investeringsmedel till VA-avdelningen för exploatering tätort 

 18. Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 

 19. Förslag till energieffektiviseringsstrategi 

 20. Förslag till integrations- och flyktingspolitiskt program 

 21. Beredd motion angående ett finskspråkigt äldreboende, Kristdemokraterna 

 22. Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 

 23. Förslag till VA-verksamhetsområde för fastigheter på Katrinedalsvägen 

 24. Förslag om dagvattenpolicy för Håbo kommun 

 25. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS och 4 kap. 1 § SoL, 2014 

 26. Övriga frågor 

 

   

Agneta Hägglund (S) 
Ordförande 

  

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-21 KS2014/11 nr 2014.2532 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av delegationsbeslut 
Sammanfattning 
Följande beslut för perioden 2014-01-23 – 2014-05-05, föreligger: 

Anställningsbeslut / Anställningsinformation inkomna till löneenheten 
• Kommunstyrelsens förvaltning, 2014-05-28 – 2014-08-13. 
• Miljö- och teknikförvaltningen,  2014-06-25 – 2014-07-09. 
• Skolförvaltningen, perioden 2014-06-04 – 2014-08-18. 
• Socialförvaltningen, perioden 2014-06-03 – 2014-08-18.  
• Barn- och utbildningsförvaltningen, perioden 2014-06-09 – 2014-08-14. 
 

Enskilda beslut 
Beslut fattade inom KS förvaltning, se separata förteckningar.  

Protokoll 
• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-19.  

 
 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 
sammanträdet, förutom upphandlingsbesluten vilka finns att tillgå hos 
upphandlingsavdelningen. 
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera delegationsbesluten som delgivna. 
__________ 
 



Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Förordnande av kommundirektör under 
sommaren 2014
, Per Kjellander, kommundirektör

Förordnande av 
kommundirektör 
under sommaren 
2014

2014.1789 KS 2014-05-22

2014-09-01 PERKJ
KSAU §80/2014 2014-05-27, 
Planbesked för planmodernisering - 
etapp 1

Planbesked för 
planmodernisering 
- etapp 1

2014.1822 KS 2014-06-03

Modernisering av gamla detaljplaner 2014/88  2014-09-01 JONELI
Överenskommelse, 2014.2042 KS 2014-07-07

2014-09-01 AMALS
Delegering arbetsmiljö från 
förvaltningschef till avdelningschef, Per 
Kjellander, kommundirektör

2014.2057 KS 2014-06-23

2014-09-01 PERKJ
Förordnande/fullmakt nr , Förordnande 
som förvaltningschef bygg- och 
miljöförvaltningen, sommarsemestrar 
2014, Per Kjellander, kommundirektör

2014.2088 KS 2014-06-18

2014-09-01 ELITEG
Tillförordnande personalchefer 
sommaren 2014 

2014.2092 KS 2014-06-18

2014-09-01 TD
Beslut om yttrande över remiss av 
förslag till beslut om utvidgat 
strandskydd från Länsstyrelsen i 
Uppsala län, Agneta Hägglund, 
kommunstyrelsens ordförande

Beslut om 
yttrande över 
remiss av förslag 
till beslut om 
utvidgat 
strandskydd från 
Länsstyrelsen i 
Uppsala län

2014.2098 KS 2014-06-24

Förslag till beslut om utvidgat 
strandskydd i Håbo kommun för 
yttrande till Länsstyrelsen

2014/85  2014-09-01 AHÄ

Fastighetsreglering nr 7, 
Fastighetsreglering Bista s:2, Per 
Kjellander, kommundirektör

2014.2227 KS 2014-06-30

Lantmäteriförrättningar 2014 2014/3  2014-09-01 ANENG
Fastighetsreglering nr 9, 
Fastighetsreglering, Frösunda 4:10 och 
4:8, allmän plats, Per Kjellander, 
kommundirektör

2014.2238 KS 2014-07-04

Lantmäteriförrättningar 2014 2014/3  2014-09-01 SAJOH
Delegationsbeslut upphandling juni 
2014 

2014.2384 KS 2014-07-17

Redovisning av delegationsbeslut, 
upphandlingsavdelningen 2014

2014/51  2014-09-01 MARHEL

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Kommunstyrelsens förvaltning
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Remittering av inkommen motion 
avseende O-vision, Ingen ung utan 
arbete, Per Kjellander, kommundirektör

Remittering av 
inkommen motion 
avseende O-
vision, Ingen ung 
utan arbete

2014.2419 KS 2014-07-24

Motion: 0-vision- Ingen ung utan arbete 2014/99  2014-09-01 PERKJ
Remittering av motion om bra mat till 
skolbarn och äldre, motionärer: Lisbeth 
Bolin (C) och Fred Rydberg (KD), Per 
Kjellander, kommundirektör

Remittering av 
motion om bra 
mat till skolbarn 
och äldre, 
motionärer: 
Lisbeth Bolin (C) 
och Fred Rydberg 
(KD)

2014.2420 KS 2014-07-24

Motion om bra mat till skolbarn och 
äldre, motionärer: Lisbeth Bolin (C) och 
Fred Rydberg (KD)

2014/97  2014-09-01 PERKJ

Vidaredelegation - företräda kommunen 
vid lantmäteriförrättningar och träffa 
överenskommelse om 
fastighetsreglering. Beslutet har 
delgivits kommundirektör och 
utvecklingschef per e-post., Per 
Kjellander, kommundirektör

2014.2525 KS 2014-08-21

Delegationsordning för 
kommunstyrelsen

2013/130  2014-09-01 PERKJ

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Håbo kommun

DELEGATIONSBESLUT (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Avtal
Info        Notering Hid      Besl.inst Datum
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl
Tillägg 2 till avtal om jordbruksarrende 2014.43 KS, möte 2014-07-10
Nyttjanderätter 2011-2012 2011/8  2014-09-01 ANENG

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-08-21  11:20
Antal:1    HADEL

Sida 1 (1)



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-17 KS2014/51 nr 2014.2383 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling maj 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-05-01 – 2014-05-31: 

Enskilda beslut 

• Beslut om tilldelning i upphandling UH-13-2257. Beslut daterat 
2014-05-02, undertecknat av Gudrun Lind, upphandlingschef. 

• Beslut om att tilldela kontrakt i upphandling UH-14-3274. Beslut da-
terat 2014-05-23, undertecknat av Anna Porsér, upphandlare. 

 



 

  1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-17 KS2014/51 nr 2014.2384 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Upphandlingsenheten 
Maria Heldesjö, Upphandlare 
0171-525 09 
maria.heldesjo@habo.se 

 

 
Delegationsbeslut upphandling juni 2014 
Följande beslut har fattats under perioden 2014-06-01 – 2014-06-30: 

• Förlängning av ramavtal Livsmedel, Färskt bröd med Bålsta  
Bagar ´n dnr: UH-09-28, upphandlingschef Gudrun Lind, daterad 
2014-06-02. 

• Fullmakt för Statens inköpscentral att företräda Håbo kommun vid 
ramavtalsupphandlingen: Programvaror och tjänster 2014-
Kontorsstöd, diarienr 96-33-2014. Programvaror och tjänster 2014-
Grundläggande it, diarienr 96-34-2014. Programvaror och tjänster 
2014. Informationsförsörjning, diarienr 96-35-2014. Programvaror 
och tjänster 2014-Systemutveckling, diarienr 96-36-2014. Upphand-
lingschef Gudrun Lind, daterad 2014-06-02. 

• Förlänging av avtal gällande stationstankning med St 1 till och med 
2016-12-31. Upphandlingschef Gudrun Lind, daterat 2014-06-23. 

• Beslut att anmäla avrop från ramavtal upphandlat av SKL avseende 
Litteratur 2013. Upphandlingschef Gudrun Lind, daterat 2014-06-23. 

• Beslut att avropa avrop från ramavtal upphandlat av SKL avseende 
Lekmaterial 2013, HA00638. Upphandlingschef Gudrun Lind, date-
rat 2014-06-23. 

• Beslut att anmäla avrop från ramavtal upphandlat av SKL avseende 
Energikonsulter. Upphandlingschef Gudrun Lind, daterat 2014-06-
09. 

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-08-21 KS2014/10 nr 2014.2535 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Ellinor Tegnér, registrator 
0171-525 04 
ellinor.tegner@habo.se 

 

 
Redovisning av inkomna handlingar till kommunstyrelsens 
sammanträde 2014-09-01 
Sammanfattning 
Anmälningsärenden är till exempel beslut och andra handlingar som 
inkommit till kommunen och som kan vara av intresse för ledamöterna i 
kommunstyrelsen. De presenteras i en sammanställning och kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
– Sammanställning av anmälningsärenden, 2014-08-21.  
 

Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar notera handlingarna som delgivna. 
__________ 

 



Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.1963 KS
Protokoll fört vid årsmöte med 
leader Norra Mälarstranden 
tisdagen den 8 april 2014, Leader 
Norra Mälarstranden

2014-09-01

Ellinor Tegnér
In 2014.1973 KS
Inbjudan till årsstämma med 
E.ON MälarKraft Värme AB 
onsdagen den 11 juni. Inklusive 
årsredovisning 2013., E.ON 
MälarKraft Värme AB

2014-09-01

Ellinor Tegnér
In 2014.2026 KS
Samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken angående 
underhållsarbeten längs väg C263 
mellan Varpsundet och 
länsgränsen, Länsstyrelsen 
Uppsala län

2014-09-01

Klas Ljungberg
In 2014.2027 KS
Dispens från föreskrifter för 
naturreservatet Hjälstaviken för 
inventering, Länsstyrelsen 
Uppsala län

2014-09-01

Klas Ljungberg
In 2014.2028 KS
Bidrag enligt förordningen 
(1996:1593) till allmänna 
samlingslokaler, Hammarby 1:3, 
beviljas 500 000 kr, Boverket

2014-09-01

Klas Ljungberg
In 2014.2029 KS
Bidrag enligt förordningen 
(1996:1593) om bidrag till 
allmänna samlingslokaler, 
Övergran 6:3, Boverket

2014-09-01

Klas Ljungberg
In 2014.2030 KS
Tillstånd till ingrepp i 
fornlämningsområde för 
fornlämning enligt 2 kap 12 § 
Kulturmilijölagen för Övergran 
116:1, Länsstyrelsen Uppsala län

2014-09-01

Klas Ljungberg

Winess 4.02-479
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.2081 KS
Cirkulär 14:25 , 
Arbetsdomstolens dom 2014 nr 
39 om kommun haft rät:t att häva 
anställningsavtal med en lärare 
som uppgivit felaktig 
ämnesbehörighet.

, SKL

2014-09-01

Caroline Uttergård
In 2014.2083 KS
Information om SKL:s 
förbundsavgift 2015, SKL, 
Sveriges kommuner och Landsting

2014-09-01

Caroline Uttergård
In 2014.2145 KS
SN 2014-06-10, § 87 Ansökan till 
Håbohus AB om förtur till 
lägenheter, Socialnämnden

2014-09-01

Helena Andersson
In 2014.2205 KS
MTN 2014-06-16, § 69 
Avslutande av uppdrag - gångväg 
på banvallen vid Stämsvik samt 
utryckningsväg, Miljö- och 
tekniknämnden

2014-09-01

Helena Andersson
In 2014.2206 KS
MTN 2014-06-16, § 68 
Avslutande av uppdrag - 
anläggande av dirtbike-bana., 
Miljö- och tekniknämnden

2014-09-01

Helena Andersson
In 2014.2208 KS
MTN 2014-06-16, § 59 
Delegationsordning för miljö- och 
tekniknämnden inför 
omorganisationen 2014-07-01, 
Miljö- och tekniknämnden

2014-09-01

Helena Andersson

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011
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Antal:14    HAMED
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Håbo kommun

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2014-09-01

 Kommunstyrelsens förvaltning
Riktning             Hid     Besl.inst
Info    Ärendemening Diarienr Sammtr.dat
Notering Handläggare         
In 2014.2378 KS
Integrationsnätverksmöte Håbo 
kommun, kallelse till nästa möte 
samt minnesanteckningar från 
möte 2014-06-16, Magdalena 
Said, flyktingsamordnare, 
Socialnämnden

2014-09-01

Ellinor Tegnér

Winess 4.02-479
© Bardeli Datasystem 1986-2011

2014-08-21  11:16
Antal:14    HAMED

Sida 3 (3)



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-21 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

Tid och plats 

Beslutande 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Justering 

Justerare 

Tid och plats 

Underskrifter 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

2014-05-21, Kl. 09.00-10.34, Kalmarrummet, kommunhuset, Bålsta 

Maj Ångman, PRO 
Monica Borg, PRO 
Roza Babec, SPF 
Yvonne Lindström, SPF 
Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen 
Agneta Hägglund (S), kommunstyrelsen 
Eva Staake (S), socialnämnden 
Christian Nordberg (MP), miljö- och tekniknämnden 

Vivi Sjöström, PRO 
Anette Finnman, SPF 
Arvo Väisänen, Finska Föreningen 
Bemt Sahlberg (C), socialnämnden 
Carina Lund (M), kommunstyrelsen 

Careline Uttergård, sekreterare 
Raija Honkanen, avdelningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 

2014-06-13, kommunhuset, Bålsta 

Careline Uttergård 

~d rilrrr;Jf/nvj_ 
Agneta Hägglund (S) 

Arvid Rönnholm, Finska Föreningen 

Nr 



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunala pensionärsrådet, KPR 

1. Val av justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-21 

Rådet utser Arvid Rönnholm (Finska Föreningen) till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen kompletteras med följande punkter: 

• Besök från Familjeläkarna 

• Dalängens äldreboende 

• Korttidsboende och avlastning 

• Vin till maten Pornona 

• Fråga om budget 2014 och 2015 

• Demensteam 

• Lekplats for åldersrika 

Rådet beslutar att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg. 

3. Information från avdelningschef, stöd till äldre och 
funktionsnedsatta 

Raija Honkanen som är ny avdelningschef (stöd till äldre och 
funktionsnedsatta) sedan mitten av april2014 presenterar sig. Raija 
Honkanen anser det viktigt i utvecklingen att forstärka sättet att alltid 
dokumentera, bland annat när det gäller avvikelser. Ett uppdrag som den 
nya avdelningschefen har är hur man ska utveckla kvalitetsledningssystem, 
det vill säga uppföljning av verksamheten. 

Ordforanden tackar for informationen och hälsar den nya avdelningschefen 
välkommen till Håbo kommun. 

4. Protokoll från pensionärsrådets arbetsutskott 
Ordforanden går kort igenom rubrikerna i protokollet från pensionärsrådets 
arbetsutskott den 7 maj 2014. 

Roza Babec, SPF, ställer frågan varfor man inte längre har någon dietist. 
Det är viktigt med en dietist och det hänger ihop med nutrition. Christian 
N ordberg, milj ö- och tekniknämnden, meddelar att personen som hade 
tjänsten som dietist slutade och därefter har inte tjänsten återbesatts. 
Christian hänvisar till kostchefen som kan berätta mer om detta. 

Nr[Hnr] 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-21 

Roza Babe, SPF, ställer frågan hur man ska lösa situationer då dieter 
ordineras av läkare, till exempel för att en person med en särskild sjukdom 
ska kunna få en viss kost. Ordföranden meddelar att detta ska ses över. 

5. Information om värdighetsgarantier 
A v delningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om 
värdighetsgarantier. Rådet har delgivits underlag i ärendet. 
Värdighetsgarantier finns med i lagen sedan 2011 och nu har man försökt att 
bryta ned dessa tilllokala mål. I förslaget till de lokala värdighetsgarantierna 
finns bland annat skrivet om hur man kan bli bättre på bemötande. Det finns 
ett behov av att se över hur man ska se över hur värdighetsgarantierna ska 
följas upp. 

Värdighetsgarantierna kommer att behandlas i socialnämnden. 

Det konstateras i rådet att pensionärsrådet inte har varit delaktiga i arbetet 
med framtagandet av förslag tilllokala värdighetsgarantier. 

Ordföranden föreslår att rorslag tilllokala värdighetsgarantier ska gå på 
remiss till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet 
innan socialnämnden beslutar i ärendet. Rådet godkänner ordförandens 
förslag. 

6. Information om befolkningsprognos 
Ordföranden informerar om att det blir alltfler äldre personer i kommunen. 

7. Platser på Solängens äldreboende 
Ordföranden informerar om att Solängens äldreboende öppnar den tredje 
avdelningen den 26 maj 2014. 

A v delningschef stöd till äldre och funktionsnedsatta informerar om att 
personal redan finns på plats och att introduktion av ny personal pågår. 

8. Budget 2014 och 2015 
Ordföranden informerar om att budgetresultat för 2014 visar ett underskott 
motsvarande omkring 5 miljoner. 

Ordföranden informerar om att förvaltningschef för socialförvaltningen och 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen besökte 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 maj och informerade om det 

3(6) 

Vår beteckning 

KS nr 



HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-21 

budgetunderkott som finns inom dessa förvaltningar och anledningarna till 
detta. 

Ordföranden menar att budget i balans måste uppnås och att alla är 
medvetna om det ochjobbar på det. 

Ordföranden informerar om att ärendet om budget 2015 behandlades av 
kommunstyrelsen den 19 maj 2014. Yttranden gjordes från oppositionen på 
kommunstyreldens sammanträde den 19 maj. Budgetärendet kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige i juni 2014. Den nya politiska majoriteten 
kommer under hösten att göra revideringar och sedan antas budgeten i 
oktober/november 2014. 

Gun-Britt Renefalk, Anhörigföreningen, ställer fråga om den kostnad för 
anhörigstöd i budget 2014 som redovisas i driftredovisningen i 
socialnämndens delårsuppföljning mars 2014. Eva Staake, socialnämnden, 
meddelar att ett svar i frågan kommer att lämnas. 

9. Information om lokaler 
Ordföranden informerar om att lokalen Skeppet ännu inte är såld. Det finns 
en motion från Moderatema om att Håbo kommun borde se över området 
och eventuellt köpa Skeppet. Detta måste utredas. 

10. Byggnation av nya lägenheter 
Ordföranden informerar om att arbetet med byggnation av nya lägenheter 
fortgår. För Glastomten som ska bebyggas med lägenheter pågår en 
upphandling och förfrågningsunderlaget är ute nu. 

Samråd pågår för Björkvallen och Väppeby där lägenheter kommer att 
byggas av Skanska enligt BoKlok koncept. 

11. Övriga frågor 

Bänkar i centrum: 
Ordföranden informerar om att det har pågått en namninsamling angående 
bänkar i centrum. Ordföranden, tillsammans med VD för kommunens 
marknadsbolag, kommer att överlämna en skrivelse till centrumledningen. 

Svar från UL: 
Ordföranden informerar om det negativa svar som inkommit från 
Kollektivtrafikförvaltningen ULangående beställning av tilläggstrafik för 
skolklasser och pensionärer. Håbo kommun önskar möjliggöra för 
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2014-05-21 

pensionärer och skolklasser att resa gratis med den befintliga tätortstrafiken 
inom Bålsta tätort. UL skriver i sitt svar till Håbo kommun att rabatter till 
enskilda kundgrupper inte faller inom tillköpsmöjligheten och att en offert 
därfår inte kan ges till Håbo kommun. 

Besök från Familjeläkama: 
Ordfåranden informerar om sitt besök av Familjeläkarna den 20 maj. Det 
råder svår problematik gällande Landstinget och ersättningen får särskilt 
boende och medicinfdreskrivningar. 

Socialförvaltningen f'ar i uppdrag att skriva ett brev till Landstinget och 
påtala den osäkerhet och oro som finns när det gäller 
medicinföreskrivningar vid särskilt boende. 

Dalängen: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, berättar om ett inkommande samtal 
angående att personalen inte hinner mata de boende på Dalängens 
äldreboende. Det finns en oro över situationen och en känsla över att det inte 
finns tillräckligt med personal. Ordfåranden informerar om att Håbo 
kommun är i kontakt med Arbetsfårmedlingen eftersom det finns personer 
som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och det skulle vara ett sätt 
får dessa personer att komma in på arbetsmarknaden genom att hjälpa till på 
kommunens äldreboenden. Socialchefen är kontaktperson får 
Arbetsfårmedlingen och A v delningschef stöd till äldre och 
funktionsnedsatta tar med sig frågan. 

Demensteam: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, ställer frågan om kommunen söker 
personal till demensteam et. A v delningschef stöd till äldre och 
funktionsnedsatta meddelar att en halvtidstjänst som arbetsterapeut startar i 
augusti 2014. En annons finns ute till teamet och ansökningar har inkommit. 

Anhörigstöd: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, uttrycker oro över anhörigstödet 
A v lastningen får anhöriga är inte bra. Ordfåranden tar med sig frågan. 

Vin till maten Pomona: 
Gun-Britt Renefalk, Anhörigfdreningen, informerar om att det inte längre 
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verkar finnas möjlighet att köpa vin till maten för de boende. Socialchefen 
ska hantera ärendet. 

Lekplats för åldersrika: 
Yvonne Lindström, SPF, informerar om att förslag inkommit om motions
och lekplats för äldre och ställer frågan om det finns möjlighet att anordna 
detta i kommunparken. Ordföranden tar med sig frågan. Christian Nordberg, 
miljö- och tekniknämnden, tar upp frågan med kommunens gatuchef. 

Enkät: 
Roza Babec, SPF, informerar om att en enkät förbereds till de personer som 
är 80 år och äldre. Enkäten kommer att skickas ut efter valet i höst. 

12. Mötet avslutas 
Ordföranden avslutar mötet klockan 10.34. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 87 KS 2013/154 

 

Förslag till förbundsordning och myndighetstaxa för 
Räddningstjänsten Enköping - Håbo 
Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande förbundsordning justerades senast genom beslut av 
kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11. Vid samma tillfälle beslöt 
fullmäktige att uppdra till förbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt 
under innevarande mandatperiod, utvärdera förbundsordningen.  

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 3835-12 fastslagit att fullmäktige 
respektive medlemskommun i ett kommunalförbund måste fastslå sådana 
taxor som för förbundsverksamhet som grundas på bemyndiganden i lag 
eller förordning. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det 
dock möjligt för fullmäktige i respektive medlemskommun att via beslut 
delegera till förbundets direktion att besluta om de årliga 
indexuppräkningarna av taxorna.    

Föreligger räddningstjänstens förslag till ny förbundsordning, 
myndighetstaxa, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll.  

Beslutsunderlag 
– Förslag om ny förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo – 

daterad 2014-07-24 
– Förslag till myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping-Håbo – 

daterad 2014-07-24 
– Förslag om taxa för brandskyddskontroll för Håbo kommun – daterad 

2014-07-24 
– Förslag om sotningstaxa för Håbo kommun – daterad 2014-07-24 
 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktig 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkänna föreslagen 
förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

2. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkänna föreslagen 
myndighetshetstaxa. 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen sotningstaxa för Håbo 
kommuns. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2523 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 87 KS 2013/154 

 

4. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen taxa för 
brandskyddskontroll för Håbo kommun. 

5. Fullmäktige beslutar att delegera till förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo att besluta som framtid 
indexuppräkningar av samtliga taxor. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2523 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-24 KS2013/154 nr 2014.2415 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Jonas Eliasson, kanslichef 
0171- 525 58 
jonas.eliasson@habo.se 

 

 
Förslag om ny förbundsordning för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo 
Sammanfattning 
Håbo och Enköpings kommuner samarbetar sedan år 2008, via ett 
kommunalförbund, om gemensam räddningstjänst. 

Nu gällande förbundsordning justerades senast genom beslut av 
kommunfullmäktige 2011-02-28, § 11. Vid samma tillfälle beslöt 
fullmäktige att uppdra till förbundets direktion att vid lämpligt tidpunkt 
under innevarande mandatperiod, utvärdera förbundsordningen.  

Högsta förvaltningsdomstolen har i mål 3835-12 fastslagit att fullmäktige 
respektive medlemskommun i ett kommunalförbund måste fastslå sådana 
taxor som för förbundsverksamhet som grundas på bemyndiganden i lag 
eller förordning. Enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) är det 
dock möjligt för fullmäktige i respektive medlemskommun att via beslut 
delegera till förbundets direktion att besluta om de årliga 
indexuppräkningarna av taxorna.    

Föreligger räddningstjänstens förslag till ny förbundsordning, 
myndighetstaxa, sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll.  

Beslutsunderlag 
– Förslag om ny förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo – 

daterad 2014-07-24 
– Förslag till myndighetstaxa för Räddningstjänsten Enköping-Håbo – 

daterad 2014-07-24 
– Förslag om taxa för brandskyddskontroll för Håbo kommun – daterad 

2014-07-24 
– Förslag om sotningstaxa för Håbo kommun – daterad 2014-07-24 
 
Kommunkansliets förslag till beslut:  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut: 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkänna föreslagen 
förbundsordning för Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

2. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del godkänna föreslagen 
myndighetshetstaxa. 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-24 KS2013/154 nr 2014.2415 

 

3. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen sotningstaxa för Håbo 
kommuns. 

4. Fullmäktige beslutar att godkänna föreslagen taxa för 
brandskyddskontroll för Håbo kommun. 

5. Fullmäktige beslutar att delegera till förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo att besluta som framtid 
indexuppräkningar av samtliga taxor. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
Enköping kommun 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
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FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping – Håbo

§ 1 Benämning och säte
Förbundet benämns Räddningstjänsten Enköping – Håbo och har sitt säte i Enköpings 
kommun.

§ 2 Medlemmar  
Medlemmar i förbundet är Enköpings kommun och Håbo kommun.

§ 3 Ändamål
Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §.

Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra ytterligare 
uppgifter (tilläggsuppdrag). 

Förbundet kan efter överenskommelse med medlemmarna utföra uppgifter åt annan än 
medlem. 

Förbundets ändamål beskrivs närmare i ett ägardirektiv som fastställs för varje 
mandatperiod genom samstämmiga beslut i medlemmarnas kommunfullmäktige. 
Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut av varje medlem. 

§ 4 Förbundsdirektion
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen består av 
sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i Enköping och Håbo utser vardera tre 
ledamöter. Varje ledamot ska ha en ersättare.

Direktionen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet skall 
skifta mellan kommunerna.

För direktionen gäller av medlemmarna fastställt reglemente vilket fastställs genom 
samstämmiga beslut av respektive kommuns kommunfullmäktige.
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§ 5 Revisorer
För granskning av förbundet och dess verksamhet skall finnas fyra revisorer. 
Kommunfullmäktige för respektive medlemskommun utser två revisorer vardera. 

Varje fullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

För revisorerna gäller av medlemmarna fastställt reglemente.

Revisorernas berättelse ska tillsammans med kommunalförbundets årsredovisning 
överlämnas till respektive medlemskommuns fullmäktige som beviljar ansvarsfrihet.

§ 6 Styrning och insyn
Ärenden i direktionen får väckas av:

 ledamot av direktion 
 medlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 
 organ under direktionen, om direktionen har medgivit sådan rätt.

Före beslut av principiell eller strategisk betydelse skall direktionen samråda med 
medlemmarna. 

För att betona medlemmarnas roll som ägare av förbundet skall ett ägarsamråd bildas 
bestående av medlemmarna och förbundet. 

Medlemmarna och förbundet ska delta i ett ägarsamråd vilket skall hållas minst en gång per 
år. Medlemmarnas framställningar till förbundet sker genom ägarsamrådet. Kallelse till 
ägarsamråd görs av den kommun som för tillfället innehar ordförandeposten i förbundet. 

§ 7 Budget och ekonomisk styrning
Medlemmarna ska samråda med direktionen om ekonomin senast före maj månads utgång. 
Medlemmarna ska enas om förbundets ram senast före maj månads utgång. 

Direktionen ska senast före juni månads utgång fastställa förbundets budget för kommande 
år och en plan för de två följande åren. 

Ekonomisk uppföljning skall ske tertialvis och liksom delårsbokslut och bokslut tillställas 
medlemmarna.
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§ 8 Fördelning av kostnader
Kostnader för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt täckas av 
medlemsbidrag från medlemmarna. 

Enköpings kommuns medlemsbidrag ska utgöra 65 % av kostnaderna för förbundets 
verksamhet och Håbo kommuns medlemsbidrag ska utgöra 35 %. Bidraget skall erläggas 
kvartalsvis.

Nya hyreskostnader hanteras separat vilket innebär att kommunerna ska finansiera utökade 
hyreskostnader för nya brandstationer i respektive kommun.

Fördelning för borgen eller andra förbindelser som medlemmarna ingår för förbundet ska 
vara samma som kostnadsfördelningen. 

§ 9 Ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt 
revisorer skall utgå enligt reglemente för direktionen. 

§ 10 Lokaler
Medlemmarna skall hålla för verksamheten nödvändiga lokaler. Hyresvillkoren för lokalerna 
ska regleras i särskilda avtal. 

§ 11  Kostnader som överstiger kommunala självrisken
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken ska den 
kommuns skatteunderlag där räddningsinsatsen sker ligga till grund för statsbidragsansökan.

§ 12 Tillgång till digitala kartor och tillhörande databaser
Medlemskommunen ska utan kostnad för förbundet tillhandahålla digitala kartor och 
tillhörande databaser, t ex fastighetsregister och brandpostnät.

§ 13 Andelsbestämning
Medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder fördelade efter de 
grunder som gäller bidragets erläggande till förbundet enligt § 8.

Tillgångar ska beräknas enligt bokfört värde.
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§ 14 Kungörelser och andra tillkännagivanden
Kungöranden och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavlor samt 
upplysningsvis på förbundets web-plats.

§ 15  Uppsägning
Förbundet är bildat för obestämd tid. Medlem har rätt att begära utträde ur förbundet per 
den 1 januari med en uppsägningstid om två år varvid förbundet ska upplösas. 

Reglering av samtliga mellanhavanden mellan medlemmarna skall regleras med avseende på 

 Tillgångar och skulder
 Utrustning och materiel utan bokfört värde 
 Kostnader för uppsägning av avtal 
 Fördelning av personal
 Reglering av rättstvister
 Liknande principiellt och ekonomiskt viktiga frågor

Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån andelarna i förbundets samlade tillgångar och 
skulder vid årsslutet innan förbundets upplösning om inte annat avtalas mellan 
förbundsmedlemmarna.

§ 16 Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för upplösning av förbundet när 
uppsägningstiden i § 15 är till ända skall förbundet omedelbart träda i likvidation.

Likvidationen verkställs av direktionen i dess egenskap av likvidator. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder i anledning av likvidationen skall den 
i § 8 angivna fördelningsgrunden tillämpas. När förbundet trätt i likvidation skall dess 
egendom i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till likvida medel genom 
försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs 
för en ändamålsenlig avveckling. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att 
upplösningen inte försvåras av ekonomiska skäl i form av tillkommande investeringsbehov, 
med syfte att parterna efter en upplösning skall kunna upprätthålla erforderlig beredskaps- 
och säkerhetsnivå. 

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisningen sker i form av en förvaltningsberättelse som avser 
likvidationen i sin helhet med särskild redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till 
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berättelsen skall bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förvaltnings-
berättelsen skall delges var och en av medlemmarna. När förvaltningsberättelsen och 
redovisningshandlingarna delgetts medlemmarna är förbundet upplöst.
 
En medlem som inte är nöjd med redovisning eller det skifte som förrättats av direktionen 
får väcka talan om detta mot den andra medlemmen inom ett år från det att slut-
redovisningen delgavs medlemmen. Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter 
dess upplösning eller om talan väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer 
behov av ytterligare likvidationsåtgärder skall likvidationen fortsättas.

När likvidationsuppdraget är fullföljt skall Enköpings kommun överta vården av de 
handlingar som tillhört förbundet. 
 
§ 17 Tvister
Tvist mellan medlemmarna angående detta förbund skall avgöras enligt lag om 
skiljeförfarande där varje medlem utser en skiljeman och medlemmarna gemensamt utser 
en skiljeman.

§ 18 Ändring i förbundsordning
Förbundsordningen kan ändras efter samstämmiga beslut i varje medlems fullmäktige. 

Enköpings kommun KF §…..den…….
Håbo kommun KF §….. den…….

ENKÖPINGS KOMMUN

Anna Wiklund Håkan Sandberg
Kommunstyrelsens ordförande Tf Kommundirektör

HÅBO KOMMUN

Agneta Hägglund Per Kjellander
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör



Dokument ID: DNR-0203

Sotningstaxa för Håbo kommun
Grundtaxa beslutad i KF xxxxx. Årlig indexuppräkning beslutas i räddningstjänstens
förbundsdirektion. Taxan gäller från  2014-07-01.   

Timpris [kr] 422
Minutpris = Timpris/60 7,03
Objektspris = objektstid x minutpris

1. Objekt småhus, inställelseavgift Objektstid [min] Objektspris [kr]
1.1 Helårsbebott hus 7,5 53
1.2 Fritidshus 13 91

2. Objektsavgift
2.1 Värmepanna olja 25,32 178
2.2 Värmepanna fast bränsle 30,32 213
2.3 Braskamin 22,5 158
2.4 Lokaleldstad 20 141

3. Tilläggsavgift
3.1 Förbindelsekanal 1,0-2,5 m 3,84 27
3.2 Förbindelsekanal 2,6-5,0 m 9,48 67
3.3 Avstötning 2,89 20
3.4 Kryddhylla 4,54 32

Större värmepannor
Upp till  60 Mcal/h Enl 2.1 och 2.2
61-100 46,94 330
101-150 54,43 383
151-200 62,49 440
201-250 65,65 462
251-300 70,36 495

Sidopanna, upp till  60 Mcal/h 16,18 114
61-100 29,47 207
101-150 36,96 260
151-200 45,02 317
201-250 48,18 339
251-300 52,89 372

Separat rökkanal 4 28

4. Övrigt
4.1 Hämtning av stege 6 42
4.2 Administrationsavgift 9 63
4.3 Timersättning 60 415
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Taxa för brandskyddskontroll Håbo kommun
Grundtaxan för brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillhörande 
föreskrifter beslutas kommunfullmäktige. Indexuppräkning beslutas årligen av räddningstjänstens 
förbundsdirektion. Taxan gäller från 2014-07-01.
         
1. Objekt i småhus                                                                                              
1.1 Grundavgift

Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Avgift [kr]
a. Helårsbebott hus (sotningstaxan x 1,5)                                              79
b. Fritidshus (sotningstaxan x 1,5)                                                                     143

1.2 Kontrollavgift
a. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal                 500
b. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma 

skorsten som a.                                                                  
224

1.3 Tilläggsavgift
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rökgasprovning eller läckagemätning 
uttas ersättning för mertiden med pris enligt 4.d.

2. Övriga objekt
2.1 Kontrollavgift

Kontrollavgift uttas med pris enligt 4.d.

3. Avgift för efterkontroll
För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd uttas ersättning med pris
enligt 4.d.

4. Särskilda bestämmelser
a. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda 

skäl för detta inte förelegat, uttas ersättning för återbesök med pris som anges i 4.d. samt 
transportersättning. Dessutom uttas ersättning för den ordinarie inställelsen enl 1.1 eller 2.1 
samt en administrationsavgift på 56 kr.

b. Transportersättning för bil betraktas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet 
fram och åter till förrättningsplatsen.

c. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakad av att objektet inte är tillgängligt under 
ordinarie arbetstid, uttas ersättning med pris enligt 4.d. samt tillägg motsvarande de 
merkostnader som detta föranleder. 
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d. Timersättning uttas med 647 kr per man.  För kontroll utförd under ordinarie arbetstid 
räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme. För kontroll utförd utom ordinarie 
arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme. Vid beräkning av arbetstidens 
längd enligt pkt 2, 3 och 4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.

e. I angivna ersättningar ingår kostnad för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för 
protokollföring av brandskyddskontrollen.

5. Indexreglering av taxan
      Ersättning för brandskyddskontrollen enligt denna taxa revideras med, av de centrala  
      parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund, 
      publicerade sotningsindex.  
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MYNDIGHETSTAXA 2014 FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO 
Taxor för myndighetsutövning beslutade i KF. Enköping § xx 2014-09-12; Håbo § xx 2014-09-05
Taxornas uppräkning beslutas årligen av Förbundsdirektionen.

5 Tillsyn
Avgift för tillsyn enligt LSO och LBE utgörs av en grundavgift (2 310:-) och en rörlig avgift (690:-/tim). Avgiften är 
baserad på de fasta kostnader förbundet har för tillsynsverksamheten. Grundavgiften omfattar förarbete, 
restid, protokollskrivning samt arkivering. Den rörliga avgiften omfattar den tid tillsynsbesöket tar på plats. Ett 
tillsynsbesök debiteras alltid med minst två timmar. Alla tillsynsbesök ska normalt följas upp genom återbesök 
på plats. Kan tillsynen inte avslutas i samband med återbesöket avgiftsbeläggs återbesöket med en rörlig avgift 
med minst två timmar. 

Tillsynsbesök, 2 tim eller mindre 3 690:-
Tillsynsbesök, mer än 2 tim 3 690:- + 690:-/tim
Återbesök, brister åtgärdade Ingen avgift
Återbesök, brister kvarstår 1 380:-

6 Tillstånd
Avgift för tillståndsprövning utgörs av fasta avgiftsgrupper baserade på uppskattad handläggningstid för olika 
typärenden som beräknats med utifrån en rörlig avgift (860:-/tim). Den rörliga avgiften är baserad på de fasta 
kostnader förbundet har för tillståndsprövningen. Avgiften omfattar registrering, underlagskontroll, 
remisshantering, granskning, beslut, expediering, arkivering, avsyning samt restid. 

6.1 Brandfarliga varor

Nytt tillstånd Avgiftsgrupp
(tim)

Avgift
(kr)

Publik verksamhet, mkt liten omfattning 4 3 440
Publik verksamhet, liten omfattning 5,5 4 730
Bensinstation, automatstationer 7,5 6 450
Bensinstation, bemannade stationer 10,5 9 030
Publik verksamhet, stor omfattning 10,5 9 030
Icke-publik verksamhet, mindre omfattning 10,5 9 030
Icke-publik verksamhet, mellan omfattning 20,5 17 630
Icke-publik verksamhet, stor omfattning 28,5 24 510

Ny tillståndshavare 2,5 2 150

Utökad omfattning 4,5 3 870

Förnyat tillstånd 4 3 440

Avslag 2,5 2 150
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6.2 Explosiva varor

Nytt tillstånd Avgiftsgrupp Avgift (kr)
Handel, fyrverkeriförsäljning 9 7 740
Handel, ammunition liten omfattning 9 7 740
Icke-publik verksamhet, mkt liten 
omfattning 9 7 740

Icke-publik verksamhet, liten omfattning 10,5 9 030
Icke publik verksamhet, stor omfattning 15 12 900

Ny tillståndshavare 4,5 3 870

Utökad omfattning 3 2 580

Förnyat tillstånd 6 5 160

Avslag 2,5 2 150

Godkänna ny föreståndare 2,5 2 150

7 Samråd inför hetarbeten
Avgift för samråd, enligt LBE 9§, inför reparations- eller underhållsarbeten utgörs av en rörlig avgift (730:-/tim) 
som omfattar samrådstiden på plats. Avgiften är baserad på samma fasta kostnader som förbundet har för 
tillsynsverksamheten. Ett samråd debiteras alltid med minst två timmar. 

Samråd, 2 tim eller mindre 1 380:-
Samråd, mer än 2 tim 1 380:- + 690:-/tim
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Vipul Vithlani 

l. Förbundets kostnadsfördelning 

Räddningstjänsten 
Rickard Westning 

Med anledning av att en ny förbundsordn ing med ägardirektiv ska tas i 
medlemskommunernas fu llmäktige finns det möjlighet att se över förbundets 
kostnadsfördelning. Förbundet har redovisat kostnad per invånare i jämförelse med andra 
likvärdiga kommuner samt hur kostnaderna 2013 fördelades mellan kommunerna. Vid 
medlemssamrådet beslutades att kostnadsfördelningen från den ursprungliga 
förbundsordningen står kvar och att förbundsordningen kan gå vidare till respektive 
fullmäktige för beslut. 

2. Förbundets budget 2015 
Förbundet har redovisat ett behov av 51570 tkr för 2015. Förbundet har vid ingången av 
2014 ett negativt eget kapital (-299 t kr) vilket måste återställas ti11400 tkr inom 3 år. l 
budgetramen för 2015 avsätts 400 tkr för eget kapital. 

l övrigt räknar förbundet med att kunna kompensera kostnadsökningar med ökade intäkter. 

3. Förbundets långsiktiga ambition 
Förbundet har tagit fram ett förslag tilllångsiktig inriktningsplan för organisationens 
utveckling. Planen innebär att förbundet kommer att få stora investeringskostnader i fordon 
och brandstationer de kommande åren. En mer detaljerad kalkyl för vad detta innebär för 
kommande års budget ska tas fram och presenteras för kommunerna. 
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

Räddningstjänstens budget för 2015 redovisas nedan : 

Budget2015 
Medlemsbidrag 2014 
Uppräkning 2,1 % 

Återställande av eget kapital 

Totalt behov 2015 

Fördelning 2015 

Håbo kommun 35 % 
Enköpings kommun 65% 

Totalt medlemsbidrag 2015 

flt;nei, 1/bCfit.j 
Agneta Hägglund 
Kommunalråd Håbo 
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18 050 000 
33 520 000 

51570 000 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 88 KS 2014/117 

 

Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Sammanfattning 
Föreligger förslag till reglemente för förbundsdirektionens för 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

Av det förslagna reglementet framgår att direktionens roll är att vara 
beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för 
de uppgifter och ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen 
och ägardirektiv. 

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen: 

• Är personalpolitiskt organ med ansvar för förbundets 
lönepolitik. 

• Är arkivmyndighet. 

• Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen. 

• Tillsätter skorstensfejarmästare. 

• Fastställer taxor för förbundet. 

• Beslutar om indexuppräkning av myndighetstaxor inklusive 
sotningstaxor. 

• Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt 
samordnas med medlemmarnas egen upphandling. 

Vidare ska direktionen uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på 
förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt 
ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor. 

Reglementet ska fastslås av kommunfullmäktige i båda 
medlemskommunerna.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till reglemente för förbundsdirektionen för räddningstjänsten 

Enköping-Håbo – daterat 2014-07-23. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-24.  
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2524 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 88 KS 2014/117 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa reglementet för 
förbundsdirektionen för räddningstjänsten Enköping-Håbo.   

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2524 
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Reglemente för direktionen Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

§ 1 Ansvarsområde
Direktionen roll är att vara beslutande församling och samtidigt ha hand om verkställande och 
förvaltande angelägenheter i förbundet. Det åligger direktionen att svara för de uppgifter och 
ansvarsområden som fastlagts enligt förbundsordningen och ägardirektiv.

Inom detta ansvarsområde ingår att direktionen: 

 Är personalpolitiskt organ med ansvar för förbundets lönepolitik.
 Är arkivmyndighet.
 Är personuppgiftsansvarig enligt 3 § personuppgiftslagen.
 Tillsätter skorstensfejarmästare.
 Fastställer taxor för förbundet.
 Beslutar om indexuppräkning av myndighetstaxor inklusive sotningstaxor.
 Är upphandlande myndighet. Upphandling skall om möjligt samordnas med medlemmarnas 

egen upphandling.

Direktionen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 
ekonomiska ställning. Direktionen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor. 

§ 2 Konstituering
Direktionen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordförande eller vice ordförande inte kan fullgöra ordförandeuppdraget skall i första hand den 
mest erfarne och i andra hand den äldste ledamoten av förbundsdirektionen fullgöra 
ordförandeuppdraget.

Ersättare skall kallas på samma sätt som ordinarie ledamöter. För frånvarande ledamot får endast 
ersättare från samma kommun tjänstgöra.

En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring p.g.a. jäv i ett ärende har åter rätt att tjänstgöra sedan 
handläggningen av ärendet slutförts.

Ersättare har rätt att delta i överläggningen men inte i beslutet och har rätt att få sin mening 
antecknad i protokollet.

§ 3 Kallelse
Kallelse till sammanträde med direktionen skall utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. 
Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöterna inom tid som 
direktionen bestämmer. 
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§ 4 Beslut 
För beslut om budget och frågor av principiell eller strategisk betydelse krävs kvalificerad majoritet i 
direktionen. I andra frågor fattas beslut genom enkel majoritet av de närvarande ledamöterna. Vid 
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall 
ledamoten göra detta skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som fastställs för 
justering av protokoll.

Räddningschefen äger rätt till protokollsanteckning. Ordförande kan dessutom medge tjänstgörande 
ledamot protokollsanteckning.

Protokollet skall justeras av ordföranden och en ledamot.

Direktionen kan besluta om att en paragraf skall justeras omedelbart. 

§ 5 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsdirektionen ska undertecknas av 
ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med 
kontrasignering av verkställande tjänsteman. 

I övrigt bestämmer direktionen vem som skall underteckna handlingar. 

§ 6 Delgivning
Behöriga att mottaga delgivning för förbundet är ordförande, vice ordförande och verkställande 
tjänsteman, var för sig.

§ 7 Delegering
Direktionen skall upprätta en delegationsordning för förbundet.

§ 8 Ersättningar
Ledamöter och ersättare i direktionen arvoderas per månad enligt nedanstående. Procentsatsen 
avser gällande inkomst-basbelopp.

 Ordförande 7 %
 Vice ordförande 5 %
 Ledamöter 2 %

Ersättare för ledamöter i direktionen erhåller ett sammanträdesarvode på 2 % när de sammanträder.

Arvode till revisorerna utgår per år med 4,35 % samt ett sammanträdesarvode på 1,5 % när de 
sammanträder.

Ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, traktamente, reseersättning samt övriga kostnadsersättningar



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 89 KS 2014/116 

 

Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 
Sammanfattning 
Enligt § 3 i den förslagna förbundsordningen för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska förbundets ändamål beskrivas 
närmare i ett ägardirektiv som ska fastställas för varje mandatperiod genom 
samstämmiga beslut i medlemmarnas kommunfullmäktige. 

Ägardirektivet ändras efter samstämmiga beslut av varje medlem. 

Föreligger förbundets förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten 
Enköping-Håbo.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till ägardirektiv för Räddningstjänsten Enköping-Håbo – daterat 

2014-07-23. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-24. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del fastställa ägardirektivet 
för Räddningstjänsten Enköping-Håbo för mandatperioden 2010-2014. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2541 
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Ägardirektiv till Räddningstjänsten Enköping - Håbo

Enligt § 3 sista stycket i förbundsordningen ska förbundets ändamål beskrivas närmare i ett 
ägardirektiv som fastställs för varje mandatperiod genom samstämmiga beslut i 
medlemskommunernas fullmäktige. 

1. Syfte
Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §.

Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre 
kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig. 

2. Tilläggsuppdrag
Förbundet erhåller ett antal tilläggsuppdrag enligt nedan. Berörda tjänstemannaorganisationer 
uppdras att ta fram och teckna avtalen. 

2.1. Inom ram 
 Tillvarata medlemmarnas intressen i den regionala utvecklingen för räddningstjänsterna i 

Mälardalen
 Utbilda skolelever inom området säkerhet
 Utbilda kommunens personal inom området säkerhet
 Stödja kommunerna i arbetet med Krisberedskap

2.2. Med fast årlig ersättning 
 Underhålla kommunernas anläggningar för VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten)

 
2.3. Med rörlig ersättning 

 Stödja kommunerna som sakkunnig i plan- och byggprocesser
 Stödja kommunerna inom övriga uppgifter inom förbundets kompetensområde
 Utföra resurskrävande uppgifter i kommunernas arbete med krisberedskap

2.4. Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor och finansiering med avgifter
 Handlägga tillstånd och utföra tillsyn 
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3.  Inriktning 
Räddningstjänsten ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor. 

 Skador på liv, egendom och miljö ska förhindras genom en effektiv räddningsinsats.

 Inga olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska ske i verksamheter där tillsyn 
genomförs enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE).

 Inga bränder ska uppstå på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring  & 
brandskyddskontroll.

 Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en 
egen första insats.

Räddningstjänstens verksamhet och mål beskrivs i en årlig verksamhetsplan som beslutas av 
förbundsdirektionen.

4. Ekonomi
Förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning på kort och på lång sikt med ett rimligt överskott i 
både budget och bokslut. 

 Verksamhetsåret ska ha en resultaträkning i balans eller resultera i ett överskott. 
 Det egna kapitalet ska uppgå till minst 400 tkr. 
 Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr.
 Investeringar ska täckas av egna medel. 

Förbundets finansiella mål är att:
 avsätta 1 % av medlemsbidraget i Eget kapital.

5. Policy
De policydokument som gäller för Enköping och Håbo kommuner skall i tillämpliga delar tillämpas 
av förbundet. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 90 KS 2014/118 

 

Förslag om reglemente för revisionen i Räddningstjänsten - 
Enköping Håbo 
Sammanfattning 
Enligt § 5 i den förslagna förbundsordningen för kommunalförbundet 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska förbundets medlemmar fastställa ett 
reglemente för förbundets revision. 

Föreligger förbundets förslag till reglemente för revisionen i 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo.  

Beslutsunderlag 
– Förslag om reglemente för revisionen i Räddningstjänsten Enköping-

Håbo – daterad 2014-07-29. 
– Tjänsteskrivelse 2014-08-05.  
 
Arbetsskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att för Håbo kommuns del anta reglemente för 
revisionen i Räddningstjänsten Enköping-Håbo. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2542 
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Reglemente för revisorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo 

1 § Organisation
Förbundet har fyra revisorer, vilka utses enligt förbundsordningens bestämmelser. Ordförande 
utses av revisorerna själva.

2 § Revisorernas uppgifter
Revisionsarbetet skall bedrivas med utgångspunkt från vad som är god revisionssed i 
kommunal verksamhet.

3 § Budget
Förbundet skall tillhandahålla ekonomiska medel för revisionsarbetets bedrivande.

4 § Sakkunniga
Revisorerna biträds enligt 9 kap. 8 § kommunallagen av sakkunniga i den omfattning som 
behövs. Bestämmelserna i 9 kap. 12 § kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar 
gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5 § Sammanträden
Ordföranden kallar revisorerna till erforderliga sammanträden för fullgörande av 
revisionsuppdraget. Ordföranden får kalla även anlitade sakkunniga och förtroendevalda i 
direktionen.  

Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. Av 9 kap. 
15 § kommunallagen följer att de beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv 
skall tas upp i protokoll.

6 § Arkiv
Revisorerna svarar för att skyldigheterna i fråga om arkiv fullgörs.

7 § Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse skall tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemmarnas fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess 
helhet. 

Överlämnandet skall ske vid sådan tidpunkt att materialet kan behandlas av medlemmarnas 
fullmäktige samtidigt med respektive kommuns egen årsredovisning och revisionsberättelse.



HÅBO 
KOMMUN 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

KSAU § 91 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-19 

KS 2014/110 

Förslag dels om markköp inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum samt dels 
genomförande av markanvisningstävling - informationspunkt 

Sammanfattning 
Håbo kommun äger delar av det aktuella området. Andra delar av området 
ägs av Håbo Marknads AB. Detaljplanen for området är fastställd. Jnfor 
exploateringen av området med planerad nyproduktion av bland annat ett 
resecentrum, fareslår plan och utvecklingsavdelningen att komm.tmen 
övertar den mark som Håbo Marknads AB äger. Detta får att göra den 
planerade exploateringen av området mer hanterbar. 

Plan- och utvecldigsavdelningen forslår även att en markanvisningstävling 
for området genomfors mot bakgrund av det av kommunstyrelsen godkända 
ide- och gestaltningsprogrammet for området. 

Plisbilden for den del av området som fareslås forvärvas av Håbo Marknads 
AB diskuteras. Vissa överväganden gällande ersättningen for det tänkta 
markfårvärvet bör göras innan beslut i ärendet fattas . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse om markanvisningstävling, daterad2014-07-30. 

Arbetsutskottets beslut 

l. Utskottet forslår att kommunen ska forvärva den del av området som ägs 
av Håbo Madmads AB. 

2. Utskottet uppdrar till plan- och utvecldingsavdelningen att i samband ett 
kommande kommunstyrelsesammanträde, redovisa ett komplett fårslag 
till forvärv av den del av området som ägs av Håbo Marknads AB. 

3. Utskottet få reslår att kommunstyrelsen i samband med sammanträdet 
2014-09-01 beslutar om genomfårandet av redovisat fårslag till 
markanvisningstävling för området. 

Beslutsexpediering 
Plan- och utvecldingsavdelningen 

JUSTERARE ~ 

()( l 'tr1 
EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2543 



 

 Tjänsteskrivelse 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-30 KS nr 2014.2448 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Märit Olofsson Nääs, Projektledare Bålsta Centrum  
0171-529 80  
marit.olofsson@habo.se 

 

 
Markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum (etapp 1) 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände planprogrammet för Bålsta centrum 2012-11-
26 § 189. I samband med godkännande av planprogrammet gavs uppdrag åt 
förvaltningen att ta fram förslag till detaljplan 1, Resecentrum och 
stationsområdet, Bålsta centrum 2012-11-26, § 194.  
 
Ett idé- och gestaltningsprogram för planprogramområdet Bålsta centrum 
har tagits fram under perioden maj 2013- april 2014. Idé- och 
gestaltningsprogrammet godkändes av kommunstyrelsen 2014-05-19 § 73. I 
arbetet med idé- och gestaltningsprogrammet har även etappindelning, 
byggordning och tidsplanering samt övergripande exploateringsekonomi 
studerats. 
Som en följd av detta beslutades om korrigerat detaljplaneområde för 
Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum 2014-05-19 
§ 74. 
 
Plan- & utvecklingsavdelningen föreslår därför kommunstyrelsen att uppdra 
till förvaltningen att bjuda in exploatörer till markanvisningstävling inom 
området för Detaljplan 1, Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum 
(etapp 1). 
 
Kommunstyrelsen utser den eller de vinnande exploatörerna och uppdrar till 
förvaltningen att arbeta fram ett förslag på markanvisningsavtal med dessa. 
 
Arbetet med detaljplanen avses starta då beslut om avtal om markanvisning 
inom området har tecknats med exploatörer. Detta för att kommunen och 
exploatörer gemensamt utvecklar området på ett hållbart sätt (ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt). 
 
Beslutsunderlag 
– Koncept markanvisningstävling etapp 1 Bålsta centrum. 
 
Plan och utvecklingsavdelningens förslag: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 



 

 Tjänsteskrivelse 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-30 KS nr 2014.2448 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen uppdrar till Plan- och utvecklingsavdelningen att inbjuda 
exploatörer till markanvisningstävling inom området för Detaljplan 1, 
Resecentrum och stationsområdet, Bålsta centrum. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Projektledare Bålsta centrum 

 



 

 

 
 

KONCEPT MARKANVISNINGSTÄVLING ETAPP 1 
BÅLSTA CENTRUM 

 
    

HÅBO KOMMUN 
2014 
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Inbjudan 
I syfte att utveckla Bålsta centrum bjuder plan- och utvecklingsavdelningen på Håbo 
kommun in till en markanvisningstävling för utformning av Etapp 1. Tävlingen 
vänder sig till exploatörer vars anbud är i enlighet med visionen för Bålsta centrum 
enligt nedan.  

Vision för Bålsta centrum  
Planprogramområdet för Bålsta centrum innebär en utveckling av centralt belägen 
mark i tätorten Bålsta i bästa kollektivtrafikläge. 
 
Begreppet hållbar stadsutveckling har varit centralt i arbetet med att utveckla 
Planprogram samt Idé- och gestaltningsprogram för området. Detta innebär att 
området skall gå från tätort till stad på ett sätt som är hållbart i alla aspekter: 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 
Ett ledande tema under arbetet har även varit att ”Det ska vara lätt att göra rätt”. 
 
Bålsta centrum står nu inför genomförandet av en omfattande omvandling vilken 
delvis bygger på att främja mångfald, fläta ihop stad med natur och framhäva Bålstas 
specifika identitet. Målet är att sätta människan i fokus istället för bilen och ersätta 
tätorten med en livfull småstad.  
 
Staden ska centreras kring två huvudstråk vilka bland annat sammankopplas med ett 
nytt resecentrum samt berikas med olika typer av bostäder och verksamheter. 
Området ska ha en varierande och stadsmässig karaktär vilket uppnås med en varierad 
bebyggelse. Offentliga miljöer såsom parker, torg och stråk skall utformas med 
särskild omsorg, karaktäriseras av grönska och kopplingen till Mälaren skall 
tydliggöras. 
 
Området på 30 ha har idag ca 90 boende och det finns ca 60 verksamma företag. 
Genom att skapa förutsättning för en tillkommande bebyggelse som omfattar ca 2000 
nya bostäder, service, gator, parker och torg möjliggörs en levande och trygg stadsdel 
såväl dag- som kvällstid. 
 
Området omfattar totalt 9 st etapper. Etapp 1 innefattar utbyggnad av ett resecentrum, 
nya bostäder, verksamheter och parkering. 

Sammanfattning 
Totalt omfattar planprogramområdet Bålsta centrum ca 210 000 kvadratmeter BTA, 
varav ca 42 500 kvadratmeter motsvaras av Etapp 1. Etapp 1 innehåller ett 
resecentrum med busstorg, en stationspark, bostäder och handel och utgör ett 
attraktivt och livfullt område med många funktioner.  
Inom Etapp 1 avses cirka 345 lägenheter att byggas ut. Dessa präglas av variation 
genom förslagsvis reglering av upplåtelseform, våningsantal, fasad och takutformning 
hos bostadshusen. 
 
Norr om Mälarbanan planeras ett parkeringshus med cirka 850 parkeringsplatser 
vilket är avsett för pendlare.  
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Antalet markparkeringar inom Etapp 1 uppskattas till cirka 161 stycken. Behovet av 
parkeringar för boende i området är ca 207 stycken. Kvarstående parkeringsbehov för 
etapp 1 planeras i kommande etapper.  
 

 

Planprogramområde 

                                          Illustrativ etappindelning. 

Tävlingsbidraget ska vara Håbo kommun tillhanda senast den 15 oktober! 
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Utredningsskiss över planprogramområde. 
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Tävlingsområde 

 
Flygfoto över Etapp 1.  

 

 
Illustration över Etapp 1. 



 

 7 

Beskrivning av tävlingsområde enligt Idé- och 
gestaltningsprogrammet  

 
Illustration över Etapp 1. 
 

 
Nr. Område Beskrivning BTA1 [kvm]  
1 Busstorg Angöring för 10 bussar med koppling 

till vänthall.  
 

2 Resecentrum Innefattar ett stationshus, bussterminal, 
dagligvaruhandel och bostäder. Antal 
våningar hos bostadshusen varierar 
mellan ca 4 och 5,5. 

t:12700 
b: 7300 
h: 2600 
p: 2800 

3 Stationspark Park och torgyta i anslutning till 
resecentrum och tågstation. Innefattar 
planteringar, trappor, sittbänkar, 
cykelparkering, vattenspegel mm. 

 

4 Kontorshus Planerad tillbyggnad av befintligt 
kommunhus med verksamheter i 

k: 3000 

                                                        
1 t=totalt, b=bostad, h=handel, p=publikt, k=kontor. Beräknat antal kvadratmeter BTA 
är approximerat.  
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gatuplan mot Stockholmsvägen, senare 
entreprenad.  

5 Bostadskvarter Bostadskvarter med verksamheter i 
gatuplan i de hus vars fasad livar mot 
Stockholmsvägen och Stationsparken. 
Antal våningar varierar mellan ca 3 och 
4,5. 

t: 8000 
b: 6600 
h: 1000 

6 Bostadskvarter Bostads kvarter med verksamheter i 
gatuplan i de hus vars fasad livar mot 
Stockholmsvägen. Antal våningar 
varierar mellan ca 4 och 5.  

t: 8000 
b: 7400 
h: 600 

7 Bostadshus Bostadshus, ca 4 till 5 våningar.  b: 2500 
8 Bostadshus Bostadshus, ca 3,5 till 4,5 våningar.  b: 3500 
9 Bostadshus Bostadshus, ca 3,5 till 5,5 våningar. b: 2700 
10 Markparkering Markparkering för boende med platser 

under sedumtak närmast Mälarbanan. 
Totalt antal parkeringsplatser är 129 
stycken i gemensamhetsanläggning. 
Håbo kommun är huvudman för 
projektet.    

 

11 Parkeringshus Parkeringshus med sex plan och 130 
parkeringsplatser per plan vilket ger 
totalt 850 parkeringsplatser. Håbo 
kommun är huvudman för projektet. 

 

 
Totalt planeras ca 42 500 kvadratmeter BTA byggrätter inom Etapp 1 vilket innefattar 
bostäder, handel, kontor och publikta byggnader.  
 
Inom Etapp 1 avses cirka 345 lägenheter att byggas ut vilket ger ett parkeringsbehov 
enligt parkeringsnormen2 på 207 parkeringsplatser. 
Etappen omfattar ca 161 markparkeringar. Dessa är belägna mellan järnvägen och 
bostadshusen i kvarteren 7, 8 och 9 enligt ovan samt kantstensparkeringar (gata) intill 
bostadshusen.  
Resterande parkeringar för att täcka behovet av bostadsparkering planeras i P-hus i 
etapp 2. 
 
Parkeringshuset (nr 11) med 850 platser är avsett för pendlare med buss och tåg. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 0.5 parkeringsplatser och 0.1 besöksparkeringar per lägenhet. 
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Stadsbild 
Bålsta centrums framtida stadsplan genomsyras av en tydlig kvartersstruktur, länkade 
gator och öppna bottenplan där cykeln och människan är i fokus. Genom att samla, 
integrera och inspirera vid utformande av stadens gaturum genereras en god 
stadsmiljö. 
 

Under perioden maj 2013 – maj 2014 arbetades ett Idé- och gestaltningsprogram för 
Bålsta centrum fram och det godkändes av kommunstyrelsen 2014-15-19 § 73.  
 
Idé- och gestaltningsprogrammet syftar till: 
att ge stöd åt inblandade parter i gestaltningen av nya Bålsta centrum, 
att föreslå, tydliggöra och illustrera önskade kvaliteter i den nya bebyggelsen, samt 
att föreslå utformning av torg, parker, gator och offentliga platser. 
Idé- och gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid framtagande av de 
kommande detaljplanernas utformningskrav samt som stöd vid bygglovprövning. 
 
Dess koncept för gaturum bygger på två grundelement, Stockholmsvägen även kallad 
Stora gatan och Gröna stråket.  
 

 
Illustration över huvudstråk. 

 

1. Resecentrum 
2. Kommunhuset 
3. Bildningscentrum 
4. Sportanläggningarna 
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Stora gatan är en naturlig huvudgata då den utgör en stadsmässig koppling mellan 
Bålsta centrum och Gamla Bålsta.  
 
Gröna stråket fungerar som en länk mellan två betydelsefulla gröna element, 
Bålstaåsen i norr och Gröna Dalen i söder. För att tydliggöra Bålsta koppling och 
närhet till Mälaren föreslås införande av ett antal vattenelement längs stråket vilket 
förstärker Bålstas identitet. Gröna stråket integrerar därmed staden med naturen och 
utgör en orienterbar väg som sammankopplar parker med torg. Tillsammans utgör 
dessa två gator Bålstas huvudstråk där verksamheter och bostäder koncentreras. 
 

Resecentrum  

 
Illustration över resecentrum. 

 

Resecentrum är en plats där många funktioner möts och knyts samman. Byggnaden 
utgör tillsammans med stationspark, torg, dagligvaruhandel och andra butikslokaler 
en flexibel och levande plats där sociala möten står i centrum. Resecentrum är en 
knutpunkt som är tillgänglig för alla där entréer placeras i naturliga lägen.  
Resecentrum kombineras i markplanet med en dagligvaruhandel. 
 
Bussterminalen är tillgänglig inifrån resecentrumets gatuplan och för att förhindra att 
resenärer promenerar i bussarnas körfält avskiljs dess område helt från 
förbipasserande gångtrafikanter. Attraktiva cykelparkeringar tillsammans med 
välfungerande cykelbanor ger möjlighet att lämna bilen hemma för pendlare utanför 
programområdet.  
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Vy över Resecentrum och Järnvägsparken från Stora Gatan/Stockholmsvägen. 

Bostadskvarter 

 
Vy över resecentrum samt nya bostadskvarter längs Stora Gatan. 

 

 
Idé- och gestaltningsprogrammet uttrycker viljan att säkerställa variation vid 
utformande av bostadskvarter genom att reglera byggnadshöjden, fasaden och 
takutformning hos fastigheterna. Att husen inom varje kvarter har varierande 
våningshöjd, att dess fasader präglas av mångfald och att det inom varje trapphus 
förekommer variation i takarkitekturen. Vidare information specifikt gällande 
utformning finns att hämta i idé- och gestaltningsprogrammet.  
 
Bostadskvarteren består till största delen av mindre lägenheter för unga och äldre då 
Bålsta i dagsläget främst tillhandahåller villor, radhus och parhus.  
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Trafik 

 
Trafikstruktur för planområdet Bålsta centrum. 

 
Strukturplanen bygger på att skapa trafikrum där både bilen och människan får plats. I 
gaturummen finns bil-, gång- och cykelbana tillgängligt vilket ger upphov till en 
livfull stadsmiljö. Träd, växtlighet och sk ”raingardens” kan placeras i gaturummet för 
att hantera dagvatten i området. 

Parkering 
Cykel- och bilparkering planeras i anslutning till viktiga målpunkter i centrum, både i 
väderskyddad miljö samt på hårdgjord mark och i cykelställ.  

Cykel 

Cykeln utgör en central roll i 
gestaltningsprogrammet och 
parkeringen lyfts fram som ett 
designelement med utmärkande 
placering i stadsbilden. Brukarnas 
önskemål tillgodoses genom att 
använda olika typer av cykelparkering.  
En cykelparkering med grönt tak 
placeras mittemot resecentrum för att 
främja pendlare som väljer att cykla till 
stationen.  

 

Bil 

Norr om Mälarbanan inom Etapp 1 planeras ett parkeringshus för pendlare. 
Genomförande ligger dock längre fram i tidplanen än vad uppbyggnad av 
bostadsområdet och resecentrum gör.  
Mellan det planerade bostadsområdet och Mälarbanan, i riskområde för järnväg, 
inryms boendeparkering för de nya bostäderna, samt till viss del via 
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kantstensparkering (gatuparkering). Parkering för boende i området kommer att 
hanteras i en gemensamhetsanläggning. 
 
 

 
Illustrativ vy över Stora gatan. Till vänster i bild ses stationsparken. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
En VA- och dagvattenutredning påbörjades 22 maj och är preliminärt färdigställd 30 
september 2014.  
 
Kommunen avser bygga ut VA-anläggningen inom området och anvisar punkter för 
anslutning av nya bostadshus. Exploatören erlägger vid varje tillfälle gällande VA-
anslutningsavgift enligt kommunens taxa. 
Exploatören bygger ut VA inom kvartersmark från anvisad anslutningspunkt 
(tomtgräns) samt ansvarar för teknisk samordning med VA-avdelningen, Håbo 
kommun.  

El och fjärrvärme 
E.ON är ägare av befintligt el- och fjärrvärmenät. E:ON planerar att bygga ett nytt 
värmekraftverk i Högbytorp Upplands-Bro i syfte att stärka upp fjärrvärmenätet i 
kommunerna Järfälla, Upplands-Bro och Håbo.  

Fiber 
Fiber finns tillgängligt inom planprogramområdet.  
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Buller 
Sammanställning av trafikbullerutredning för planområdet Bålsta centrum framtagen i 
januari 2014 av Acoustic Consulting and Design: 
  

”Trafikbullret domineras av tågtrafik på Mälarbanan samt biltrafik på 

Stockholmsvägen. 

 

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att uppfylla avstegsfall B enligt 

Stockholmsmodellen som innebär att hälften av boningsrummen ligger mot fasad 

med 55 dB(A) eller lägre trafikbullernivåer. Det finns även god möjlighet att 

anlägga gemensamma uteplatser mellan huskropparna som innehåller riktvärden. 

 

Trafikbullernivåer inomhus kan uppfyllas genom att välja tunga fasader och 

ljudisolerande fönster mot Mälarbanan samt Stockholmsvägen. 

 

Risken för kännbara vibrationer eller stomljud via mark ses som liten men bör 

beaktas i projektet.” 

  
Vy över gröna stråket med Bålstagallerian och Kommunhusparken. 

Samordning 

Byggherredialog 
Samordning, dialog och möten mellan Håbo kommun och vinnarna av 
markanvisningstävlingen kommer löpande ske under hela projekttiden. Syftet är att 
generera god samordning i projektet och att samtliga parter skall arbeta 
lösningsorienterat. Projektet förutsätter en god dialog, kommunikation och gemensam 
planering och samordning av alla parter. 

Pulskydd
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Gemensamhetsanläggning 
Gemensamhetsanläggningar såsom gårdar och lekplatser utförs av exploatörerna i 
bostadsområden. Utformning av dessa ska vara i enlighet med idé- och 
gestaltningsprogrammet för Bålsta centrum.  
 
Gemensamhetsanläggningar bildas för garage och parkeringar för boende. Dessa är 
belägna i markparkeringar längs järnvägen och i parkeringshus i bostadsområdet.  

Kommunikation 
Håbo kommun leder och samordnar kommunikationsarbetet och har utformat en 
kommunikationsplan vilken idag är under granskning. Byggherrarna ska delta i 
marknadsföring av området.  
 

 
Illustrativ vy över resecentrum sett från korsningen mellan Stora gatan och Gröna stråket. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Kommunen är huvudman för allmänna platser, d.v.s. gator, park och torg inom 
området, vilket bland annat innebär att kommunen svarar för anläggande, drift och 
underhåll av dessa. Respektive blivande fastighetsägare kommer att vara huvudman 
för och svarar för all bebyggelse och skötsel inom kvartersmark i enlighet med 
utarbetad detaljplan. Respektive ledningsägare är huvudman för de allmänna 
ledningarna inom den allmänna platsmarken. 

Pågående verksamheter 
Hänsyn under genomförandetiden skall tas till pågående verksamheter i området. 
Buss- och tågtrafik kopplat till Bålsta station kommer att fortgå enligt av UL och SL 
fastställda tidtabeller. 
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Tidplan  
Markanvisningstävlingen för etapp 1 avslutas i oktober 2014. Därefter utformas och 
godkänns planavtal och markanvisningsavtal för att sedan utveckla ett 
exploateringsavtal och en detaljplan i samverkan med exploatörerna. 
Detaljplanearbetet bedöms ta cirka 1 till 1,5 år till antagande och Håbo kommun 
bedömer överklaganderisken som låg. Förberedande exploateringsarbete inklusive 
upphandling och projektering bedöms ta 6 till 12 månader, därefter kan utbyggnad av 
kvartersmark påbörjas.  
 
 

 

Tävlingsförutsättningar 
 Byggherren bekostar boendeparkering i gemensamhetsanläggning enligt 

parkeringsnorm: 0,5 boendeparkeringsplatser och 0,1 besöksparkeringar per 
lägenhet. Ovanstående fördelas i lika stora delar för parkeringsdäck och 
markparkering, det vill säga 0,3 parkeringar per lägenhet för respektive 
parkeringsform. Inga garage under bostadshus ska byggas. 

 Byggherren bekostar alla avgiftsfinansierade verksamheter vilket omfattar 
exempelvis anslutning till VA, bygglov, plan och utsättning enligt vid varje 
tillfälle gällande taxa. 

 Byggherren utför och bekostar samtliga arbeten inom kvartersmark. 
 Funktioner såsom el, tele och fiber bekostas av byggherren.  
 Byggherren bekostar cykelparkeringar, återvinning, sophämtning med mera 

inom kvartersmark.  
 Kommunen bekostar infrastruktur såsom allmänna gator, torg, parker och 

belysning. 
 Kommunen utför och bekostar VA-anläggningen till anvisad 

anslutningspunkt. 
 

 
Vy över bostadsområde från pendeltågsperrongen. 

 

Utformande & 
godkännande 
av planavtal & 

markanvisnings
avtal 

Markanvisnings
tävling avslutas 

Utformande av 
expl.avtal och 

detaljplan 

Förberedande 
exploaterings 

arbete 

Byggstart 
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Underlag 
De handlingar som ingår i tävlingsinbjudan finns tillgängliga på Håbo kommuns 
hemsida habo.se/markanvisningstavling 

 

 Idé- och Gestaltningsprogram för Bålsta Centrum 
 Planprogram för Bålsta Centrum – från tätort till stad 
 Vision - Vårt Håbo 2030 
 Trafikbullerutredning – Förutsättningar för Bålsta Centrum 
 Bålsta Centrum översiktlig geoteknik 
 Handelsutredning Bålsta Centrum 
 Parkeringsutredning – Bålsta Centrum 
 Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta 
 Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun 
 Dagvattenpolicy 
 Kommunikationsplan 
 Markanvisningspolicy  
 Utredningsskiss UA068 Bålsta centrum 
 

Redovisning av tävlingsbidrag 
Tävlingsbidrag ska vara skrivna på svenska och inkludera följande handlingar: 

  
 Val och markering av huskropp/kvarter. 
 Skisser över utformning av byggnader (hustyper), om möjligt. 
 Angivelse av upplåtelseform.  
 Eventuella specifika företags- och/eller produktkvalitéer. 
 Pris per ljus BTA för bostäder respektive lokaler enligt tävlingsförutsättningar 

s.16. 
 Kortfattad beskrivning av exploatörens tidigare referensobjekt från liknande 

projekt. 
 Tidplan för genomförande av projektet. 

 
Följande grundkriterier krävs för att få markanvisning i Håbo kommun vilket 
utvärderas i ett senare skede med respektive exploatör innan avtal skrivs: 

 
o Företagets organisation och historik 
o Kontaktpersoner och firmatecknare 
o Ekonomisk status 
o Affärsidé (byggande/fastighetsutveckling/förvaltning/miljöcertifiering) 
o Referensobjekt 
o Projektidé och projektkalkyl 
o Uppfyllande av kommunens vision och övergripande mål 
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Illustrativ vy från järnvägsgångtunneln mot Stationsparken, Resecentrum och Bålsta Centrum. 

Övriga upplysningar 

Inlämning av tävlingsbidrag 
Tävlingsbidraget ska senast vara Håbo kommun tillhanda den 15 oktober i skriftlig 
eller digital form och märkas med ”Markanvisning Etapp 1 Bålsta centrum”. Bidraget 
skickas i skriftlig form till: Märit Olofsson Nääs, Plan- och utvecklingsavdelningen 
Håbo kommun 746 80 Bålsta, eller i digital form till: Marit.Olofsson@habo.se. 
 
Anbuden utvärderas av en utsedd arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika 
avdelningar och förvaltningar inom Håbo kommun.  
 
Kommunen avser att genomföra avstämningsmöten med de byggherrar som lämnat de 
mest fördelaktiga anbuden. Därefter sker urval och tilldelning. Avtal om 
markanvisning förutsätter att kommunstyrelsen i Håbo kommun godkänner 
markanvisningsavtalet.  
 
Markanvisningstävlingen faller ej inom ramen för Lag(2007:1091) om offentlig 
upphandling. Håbo kommun har rätt att förkasta inkomna anbud utan 
ersättningsskyldighet och förbehåller sig fri prövningsrätt. Håbo kommun har rätt att 
ställa ut och/eller publicera tävlingsbidragen utan ersättning till upphovsman.  

Urvalskriterier  
Tävlingsbidragen kommer att värderas utifrån överensstämmelse med ovan ställda 
krav med fokus på: 

 Köpeskillingens storlek (kronor per ljus BTA). 
 Bedömning av inkommande handlingar, referensobjekt och husskisser. 
 Eventuella specifika företags- och/eller produktkvalitéer. 

mailto:Marit.Olofsson@habo.se
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Frågor 
Eventuella frågor rörande detta koncept för markanvisningstävling ska vara skriftliga 
och sändas till Märit Olofsson Nääs, projektledare för Bålsta centrum, via e-post: 
Marit.Olofsson@habo.se, tel. 0171-529 80. 
Frågor och svar kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida 
habo.se/markanvisningstavling 
 

mailto:Marit.Olofsson@habo.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 92 KS 2013/130 

 

Förslag om justering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen, att gälla från och med 2014-07-01 och 
tillsvidare 
Sammanfattning 
Ny lag från 1 juli 2014 höjer beloppsgränserna för direktupphandling i 
Sverige 

För upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 
höjs gränsvärdet till 28 procent av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket 
innebär att man kan direktupphandla varor, tjänster och byggentreprenader 
till ett värde av 505 800 kronor. 

För upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) höjs värdet till 26 procent 
av tröskelvärdet för varor och tjänster, vilket innebär att man kan 
direktupphandla varor och tjänster och byggentreprenader till ett värde av 
939 342 kronor. 

Det införs även en dokumentationsplikt med innebörd att upphandlande 
myndigheterna ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse 
vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor 

Mot bakgrund av detta så måste kommunstyrelsens delegationsordning 
uppdateras. Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett nytt förslag 
till delegationsordning. 

I förvaltningens förslag så delegeras rätten att fatta beslut om 
direktupphandling från 100 000 kr upp till den nya 
direktupphandlingsgränsen till budgetsansvariga på kommunstyrelsens 
förvaltning. Delegationen till enhetschefer om att besluta om upphandlingar 
till ett värde av 15 prisbasbelopp tas bort, eftersom förvaltningen gör 
bedömningen att den inte längre behövs. I övrigt föreslår förvaltningen en 
höjning av beslutanderätten för avdelningschef, upphandlingschef och IT-
chef till samma nivå som kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
– Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen daterad 2014-07-28 
 
Utskottets behandling av ärendet: 
 
Efter diskussioner enas utskottet om att föreslagna årliga värdet av högst 
100 prisbasbelopp, i delegationsordningsförslagets punkt 5.1, ändras i 
enlighet med upphandlingschefens förslag, till 200 prisbasbelopp. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2544 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 92 KS 2013/130 

 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 

1. Styrelsen beslutar att fastställa ny delegationsordning för 
kommunstyrelsen, daterad 2014-07-28 och reviderad av arbetsutskottet 
2014-08-19 avseende delegationsförslagets punkt 5.1 (högst 200 
prisbasbelopp), att gälla från och med 2014-10-01 och tills vidare. 

2. Styrelsen upphäver därmed tidigare beslutad delegationsordning, 
beslutad 2013-11-25, § 190 från och med 2014-09-30. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2544 
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KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING  
Allmänna bestämmelser 
De lagliga förutsättningarna för delegering finns i 6 kap 33-38 §§ i kommunallagen. Enligt 
kommunallagen är kommunstyrelsen en nämnd. 
 
Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 
reglemente, som beslutats av kommunfullmäktige. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett ett beslut av kommunstyrelsen. 
Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överklagas på samma 
sätt som kommunstyrelsens beslut.  
 
Syftet med delegation är att avlasta nämnden från rutinärenden och att påskynda 
handläggning av ärenden. 
 
Delegeringsförbud  
I 6 kap 34 § anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av följande slag: 
 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 
Punkt 3 ovan innebär att delegationen inte ska utnyttjas om delegaten anser att ärendet är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
 
Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 36 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut ska anmälas och 
föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
 
Denna speciella delegation framgår av punkt 1.1 i delegationsordningen.  
 
Vid jäv hos delegat  
När jäv eller annat förfall föreligger för delegaten ska beslut fattas av kommundirektören.  
När jäv eller annat förfall föreligger för kommundirektören ska beslut fattas av 
kommunstyrelsens ordförande. 
 
Vid tveksamhet hos delegat  
Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 
kommunstyrelsen.  



 
Det innebär att en delegat ska överlämna ett ärende till kommunstyrelsen om ärendets 
beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet vid 
handläggningen eller om kommunstyrelsens inställning i frågan inte är känd. 
 
Tillförordnad tjänsteman  
Samma delegation, som för gäller delegat, gäller för den som är tillförordnad på den tjänst 
som delegationen avser. 
 
Övergripande delegationsrätt  
Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning om inget 
annat anges vid respektive ärendegrupp.  
 
Vid förfall för kommundirektören får beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande om en 
ersättare inte förordnats. 
 
Vidaredelegering  
Enlig 6 kap 37 § i kommunallagen så har kommundirektören har rätt att vidaredelegera sin 
beslutanderätt till anställd hos kommunstyrelsen. För de ärendetyper där vidaredelegering är 
medgiven finns detta angivet vid respektive ärendegrupp. Sådana beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen.  
 
Verkställighet 
I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndsbeslut och 
förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndsbeslut avses beslut fattade av nämnd eller 
beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och 
speciallagstiftning. Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas av 
anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett 
ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i 
sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en redan 
fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk och så vidare. Rena 
verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 
 
Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. Ett av 
syftena med anmälan är att delegationsbesluten ska noteras i kommunstyrelsens protokoll. 
Därmed är de offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att överklaga det aktuella 
delegationsbeslutet. Ett annat syfte är att kommunstyrelsens ledamöter ska få en fortlöpande 
information om vilka ärenden som har beslutats genom delegation. Anmälan av 
delegationsbeslut sker i första hand via kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. 
Kopior på fattade anställningsbeslut sammanställs månadsvis och finns tillgängliga i en pärm. 
 
Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om:  

• vem som fattat beslutet, 
• när beslutet fattats,  
• vilket beslut som fattats och 
• vad beslutet avser. 



 
Det är delegatens ansvar att se till att fattade beslut expedieras till berörda parter. 
 



 

 

 

 
1.0 ALLMÄNNA 

JURIDISKA ÄRENDEN 
    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
1.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens 
beslut inte kan avvaktas.  

KS-ordförande 
 KomL 

6:36 KS 

1.2 Föra kommunens talan 
inför domstol och andra 
myndigheter samt vid 
andra förrättningar, med 
rätt att genom fullmakt 
sätt annan i sitt ställe. 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

1.3 
Avslå begäran att få ta del 
av handlingar enligt 
tryckfrihetsförordningen 
(offentlighetsprincipen). 

Kommundirektör 

Får 
vidaredelegeras. 
Utlämnade av 
allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

6 kap. 4-5 
§§ OSL 
2 kap. 12-
14 §§ TF 

KS 

1.4 Lotteritillstånd Kommunsekreterare   KS 
1.5 Rättidsprövning av 

överklagande samt avvisa 
för sent inkommet 
överklagande. 

Delegat  FL 24 § / 
KomL KS 

1.6 Omprövning av beslut 
med anledning att 
delegationsbeslut 
överklagas.  

Delegat  FL 27 § KS 
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2.0 YTTRANDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
2.1 Yttranden till domstolar 

och myndigheter i 
ärenden där det 
ursprungliga beslutet är 
fattat med stöd av 
delegation eller särskilt 
bemyndigande av 
kommunstyrelsen.  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  KS 

2.2 Yttrande i ärenden 
rörande allmän 
kameraövervakning  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

2.3 Yttrande i ärenden som 
på grund av kort 
remisstid eller innehåll 
måste besvaras utan 
nämndsbeslut 

KS-ordförande   KS 

2.4 Beslut om att ej besvara 
enkla ärenden, yttranden 
eller remissvar som är 
av mindre intresse för 
kommunen.  

KS-ordförande   KS 

 
3.0 EKONOMIÄRENDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
3.1 Konvertering och 

inlösen av upptagna lån Ekonomichef   Kommun 

3.2 Upptagande av 
budgeterad upplåning Ekonomichef   Kommun 

3.3 Tillfällig upplåning Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 

3.4 Avskrivning av fordran 
under ett halvt 
prisbasbelopp 

Ekonomichef   KS 

3.5 Avskrivning av fordran 
över ett halvt 
prisbasbelopp 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   KS 

3.6 Anstånd med betalning 
av fodran Ekonomichef   KS 

3.7 Beviljande av bidrag upp 
till 50 000 kr 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 

3.8 Avslag på ansökan om 
bidrag 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott   Kommun 
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3.9 Beslut om försäljning av 
uttjänta inventarier, 
datorer och övriga 
utrustningar 

Ekonomichef   Kommun 

 
4.0 DONATIONSÄRENDEN     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
4.1 Placering av donationsmedel Ekonomichef   Kommun 
4.2 Utdelning från Skolsamfond Skolnämnd   Kommun 
4.3 Utdelning från 

Socialsamfond Socialnämnd   Kommun 

 
5.0 UPPHANDLING1     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
5.1 Beslut om att deltagande 

i samordnad upphandling 
med andra kommuner 
och eller inköpscentraler 
avseende ramavtal till ett 
årligt värde av högst 100 
prisbasbelopp 

Upphandlingschef  LOU Kommun 

5.2 

Direktupphandling till ett 
värde av 100.000 kr – 
28% av tröskelvärdet2 för 
varor och tjänster 

Budgetansvarig 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer. 
Direktupphandling 
understigande 
100.000 anses vara 
verkställighet.  

LOU KS 

5.3 Beslut om upphandling 
av ramavtal för varor och 
tjänster till ett värde 40 
prisbasbelopp 

Upphandlare 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer 

LOU Kommun 

5.4 Beslut om upphandling 
av varor och tjänster till 
ett värde av högst 100 
prisbasbelopp   

Avdelningschef / 
Upphandlingchef / 
IT-chef/ 
Kommundirektör 

Beslut ska vara 
budgeterade och 
följa antagna 
riktlinjer 

LOU KS 

5.5 Beslut att inte lämna ut Upphandlingschef Utlämnande av  Kommun 

1 I ärende 5.1 -5.8 är förutsättningen för beslutet att kostnaden tagits in i detaljbudget och preciserats i verksamhetsplan. I 
delegation ingår att godkänna, fatta tilldelningsbeslut samt att avbryta upphandling. Hänvisningarna till prisbasbelopp 
avser vid upphandling av ramavtal värdet av årlig förbrukning och vid övrig upphandling kontraktsumman. Prisbasbelopp 
för 2013 är 44 500 kr. Anskaffning av varor och tjänster via avrop mot kommungemensamma ramavtal anses vara 
verkställighet.   
2 Tröskelvärdet för varor och tjänster för bl.a. kommuner 200 000 € eller 1 897 540 kr. (28% av tröskelvärdet är 505 800 
kr) 
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allmän handling i 
samband med 
upphandlingsprocessen 

allmän handling 
anses vara 
verkställighet 

5.6 Föra kommunens talan i 
mål om upphandling Upphandlingschef   Kommun 

 
6.0 REPRESENTATION     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
6.1 

Representation och 
uppvaktningar av 
förtroendevalda 

Kommunstyrelsens 
ordförande 

Om frågan inte 
hanteras i 
kommunens 
policy för 
uppvaktning av 
anställda och 
förtroendevalda 

 Kommun 

6.2 

Representation och 
uppvaktningar av 
personal 

Kommundirektör 

Om frågan inte 
hanteras i 
kommunens 
policy för 
uppvaktning av 
anställda och 
förtroendevalda 

 Kommun 

 
 
7.0 FÖRMÅNER 

FÖRTROENDEVALDA     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
7.1 Förtroendevaldas 

deltagande i kurser och 
konferenser 
 
- Kostnad upp till kostnad 
upp till ett halvt 
prisbasbelopp 
 
- Kostnad över ett halvt 
prisbasbelopp. 
 

 
 
Kommunstyrelsens 
ordförande 
 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 
 

  KS 

7.2 Beslut om ordförandes 
deltagande i kurser och 
konferenser 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
 

  KS 
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8.0 FINSKT 
FÖRVALTNINGSOMRÅDE     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller 
för 

8.1 Användning av medel upp till 
och med 25 000 kr 
ur statsbidrag enligt 
förordningen (2009:1299)  
om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Finsk informatör   KS 

8.2 Användning av medel 
överstigande 25 000 kr ur 
statsbidrag enligt förordningen 
om nationella minoriteter  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  KS 

 
9.0 KULTUR OCH 

LIVSMILJÖ     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
9.1 Beslut om fördelning av 

föreningsbidrag inom 
beslutad ram och beslutat 
reglemente 

Kulturchef 

Inom 
beslutad ram 
och beslutat 
reglemente 

 KS 

9.2 Beslut om fördelning av 
bidrag till 
studieorganisationer  

Kulturchef 
Inom beslutad 
ram och beslutat 
reglemente 

 KS 

9.3 Beslut om utnämning av 
årets ungdomsledare  Fritidskonsulent    KS 
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10.0 ÖVERSIKTLIG 

PLANERING, 
PLANVERKSAMHET, 
FASTIGHETSREGLERIN
G MM 

    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller 
för 

10.1 Belasta kommunens mark 
med servitut, ledningsrätt 
eller annan nyttjanderätt. 
Innefattar även rätt att 
upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun  

10.2 Tillförsäkra kommunen rätt 
till servitut, ledningsrätt eller 
annan nyttjanderätt i av annan 
ägd mark. Innefattar även rätt 
att upphäva eller ändra sådan 
uppkommen nyttjanderätt 

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

10.3 Tillfällig upplåtelse av 
offentlig plats  Kommundirektör Får 

vidaredelegeras  Kommun 

10.4 Köp och försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel, 
inom ramen för fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller ersättningar 
ej överstiger 1,0 Mkr 
 

Utvecklingschef 

 
Gäller även byte 
och inlösen  
 

 Kommun 

10.5 Köp och försäljning av 
fastighet eller fastighetsdel, 
inom ramen för fullmäktiges 
bemyndigande till 
kommunstyrelsen, där 
köpeskilling eller ersättningar 
ej överstiger 4,0 Mkr 
 

Kommundirektör 
Gäller även byte 
och inlösen  
 

 Kommun 

10.6 Företräda kommunen vid 
lantmäteriförrättningar och 
träffa överenskommelse om 
fastighetsreglering  

Kommundirektör Får 
vidaredelegeras  Kommun 

10.7 Yttrande över remisser om 
bygglov m.m. när kommunen 
är berörd som ägare av 
allmän mark  

Utvecklingschef   KS 
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10.8 Utsträckning, nedsättning, 
dödning och relaxation av 
inteckningar samt utbyte av 
pantbrev och andra  
därmed jämförliga åtgärder 

Ekonomichef   KS 

10.9 Beslut om planbesked när 
stöd för den avsedda åtgärden 
finns i en aktuell eller 
aktualitetsförklarad 
översiktsplan 

Planchef   
PBL 5 
kap, 2 
och 5 §§ 

KS 

10.10 Beslut om överenskommelse 
med sökanden att  
planbesked får lämnas senare 
än inom fyra månader 

 
Planchef   KS 

10.11 Beslut om planuppdrag vid 
enkelt planförfarande 

Kommunstyrelsen
s arbetsutskott    

10.12 Behovsprövning om 
miljöbedömning Planchef   KS 

10.13 Beslut om samråd av 
planförslag med enkelt 
planförfarande 

Planchef   KS 

10.14 Beslut om nedsättning av 
planavgift Planchef   KS 

10.15 Avvisning av för sent 
inkommit överklagande av 
beslut att anta detaljplan  

Planchef   KS 

 
11.0 REMITTERING AV 

MOTIONER OCH 
MEDBORGARFÖRSLAG 

    

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
11.1 Remittering av motioner och 

medborgarförslag till  
annan nämnd eller annan 
instans, för beredning. 

Kommundirektör   Kommun 

 
 
12.0 ÖVRIGT      

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
12.1 Tillstånd och 

anvisningar för 
användande av 
kommunens vapen 

Kommunikationschef   Kommun 
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13.0 PERSONAL     

NR Ärende Delegat Kommentar Lagrum Gäller för 
 Anställning inklusive 

fastställande 
av lön vid 
nyanställning 

    

13.1 Anställning och 
lönesättning av 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutskott   Kommun 

13.2 Anställning och 
lönesättning av övriga 
chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef  

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.3 Anställning och 
lönesättning av övrig 
personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.4 Utse ersättare för 
kommundirektör vid 
frånvaro 
upp till en månad bland 
representanter i 
kommundirektörens 
ledningsgrupp 

Kommundirektör 

Ersättare 
behöver ej utses 
för kortare 
frånvaro upp till 
en vecka 

 Kommun 

13.5 Utse ersättare då 
förvaltningschef är 
frånvarande längre tid 
än 5 arbetsdagar men 
kortare tid än 26 
arbetsdagar. Vid behov, 
utse ersättare även då 
frånvaron uppgår till 1 
till 5 arbetsdagar 

Kommundirektör   Kommun 

 Ledighet     
13.6 Förläggning av 

semesterledighet i strid 
med arbetstagarens 
önskemål. Avbrytande 
av semesterledighet 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.7 Förläggning av 
föräldraledighet i strid 
med arbetstagarens 
önskemål 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.8 Avslag på begärd 
förläggning av 
studieledighet. Ledighet 
med lön eller del av lön 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 
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vid ledighet för studier 
13.9 Avslag på begärd 

ledighet för enskild 
angelägenhet (AB § 32) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.10 Beslut avseende 
begäran om ledighet för 
fackligt uppdrag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.11 Beslut avseende 
begäran om bibehållna 
anställnings-förmåner i 
samband med ledighet 
för fackligt uppdrag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

 Annan ledighet      
13.12 Beslut avseende begärd 

ledighet utöver vad som 
reglerats i lag och avtal 
upp till 6 månader. 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.13 Beviljande av begärd 
ledighet utöver vad som 
reglerats i lag och avtal 
längre än 6 månader 

Personalchef   Kommun 

 Facklig samverkan 
och förhandling 

    

13.15 Arbetsgivarföreträde i 
samverkan eller 
förhandling enligt §§ 
11-14, 19 och 38 MBL i 
frågor rörande 
förvaltningens 
verksamhetsområden 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.16 Arbetsgivarföreträde i 
tvisteförhandlingar Personalchef   Kommun 

13.17 Träffa 
kommungemensamma 
kollektivavtal enligt 
Kommunstyrelsens 
intentioner 

Personalchef 
Även 
lönekollektivavt
al 

 Kommun 

13.18 Träffa kollektivavtal 
avseende egen 
förvaltning som inte har 
principiell innebörd för 
kommunen i övrigt 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Efter samtal 
med 
personalavdelni
ng. Ingångna 
kollektivavtal 
ska delges 
kommunstyrelse
n. 

 Kommun 
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 Övriga lönebeslut och 

anställningsförmåner 
    

13.19 Fastställande av lön för 
kommundirektör i 
samband med allmän 
löneöversyn 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

Löneöversyn av 
övriga chefer och 
personal är att 
betrakta som 
verkställighet. 

 Kommun 

13.20 Fastställande av 
löneförmåner för 
förvaltningschef och 
kommundirektör 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

 

 Kommun 

13.21 Träffa 
överenskommelse med 
arbetstagare om lön när 
allmän löneöversyn inte 
sker 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef eller 
förhandlingssekre
terare. Restriktiv 
tillämpning 

 Kommun 

13.23 Beslut om lönetillägg Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef eller 
förhandlingssekre
terare. Restriktiv 
tillämpning. Ska 
motiveras av 
"föreslående" 
chef. 

 Kommun 

13.24 Beslut rörande andra 
anställningsförmåner än 
kontant lön gällande 
övrig personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

 

 Kommun 

 Övrigt     
13.25 Disciplinpåföljd - 

varning (AB § 11) 
Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalhandlägg
are. 
Underrättelse ska 
ske till berörd 
facklig 
organisation. 

 Kommun 

13.26 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för 
kommundirektör 

Personal- och 
förhandlingsutsko
tt 

 
  

13.27 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för 
förvaltningschef 

Kommundirektör  
 Kommun 

13.28 Prövning av bisyssla 
(AB § 8) för övriga 
chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.29 Prövning av bisyssla Kommundirektör Får  Kommun 
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(AB § 8) för övrig 
personal 

och 
Förvaltningschef 

vidaredelegeras 

13.30 Stadigvarande 
förflyttning av 
förvaltningschef mot 
dennes önskan (AB § 6) 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

 

 Kommun 

13.30 Stadigvarande 
förflyttning av övriga 
chefer mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.33 Stadigvarande 
förflyttning av övrig 
personal mot dennes 
önskan (AB § 6) 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras. 
Inom 
anställningen. 
Förhandlas enligt 
MBL. 

 Kommun 

13.35 Avsked avseende 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.36 Avsked avseende 
övriga chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.37 Avsked avseende övrig 
personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.38 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande 
förvaltningschef 

Personal- och 
förhandlingsutsko
ttet 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.39 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande övriga chefer 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 
MBL 

 Kommun 

13.40 Uppsägning på grund 
av arbetsbrist eller 
personliga förhållanden 
gällande övrig personal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalavdelning
en 
Förhandlas enligt 

 Kommun 
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MBL 
13.41 Förkortad 

uppsägningstid samt 
entledigande 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

Får 
vidaredelegeras  Kommun 

13.42 Avstängning enligt (AB 
§ 10). 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalhandlägg
are. 
Underrättelse ska 
ske till berörd 
facklig 
organisation. 

 Kommun 

13.43 Avslut av anställning 
med förmåner utöver 
lag eller avtal 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

I samråd med 
personalchef  Kommun 

13.44 Begäran om läkarintyg 
första sjukdag 

Kommundirektör 
och 
Förvaltningschef 

 
 Kommun 

  
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 93 KS 2013/132 

 

Förslag om justering av riktlinjer för upphandling 
Sammanfattning 
Den 5 juni beslutade riksdagen att anta nya regler för direktupphandling 
(SFS 2014:474, 2014:475). Innebörden av detta beslut är, förutom 
höjningarna av direktupphandlingsgränserna i LOU och LUF, att det införs 
krav på att upphandlande myndigheter ska besluta om riktlinjer för 
användning av direktupphandling. Det införs även en dokumentationsplikt 
med innebörd att de upphandlande myndigheterna/enheterna ska anteckna 
skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om 
upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor. 

Vad som ska finnas med i de obligatoriska riktlinjerna anges inte i lagtexten. 
I propositionen sägs att dessa kan omfatta annonseringsregler. Riktlinjerna 
kan till exempel behandla frågor om vem på den upphandlande myndigheten 
eller enheten som har behörighet att genomföra direktupphandlingar. Enligt 
propositionen bör de också ta upp på vilka grunder som bedömningen om 
ett kontrakt kan ha ett gränsöverskridande intresse ska göras och hur 
myndigheten eller enheten ska agera för att tillgodose kraven på att de 
grundläggande principerna är uppfyllda i sådana fall. Andra moment som 
kan ingå är att visa på hur en lämplig strategi för direktupphandlingar kan 
utformas, jävsfrågor, korruption m.m. 

Fullmäktige beslutade 2013-12-16, § 102 att anta både upphandlingspolicy 
och riktlinjer för upphandling i Håbo kommun. I samma beslut uppdrog 
fullmäktige till kommunstyrelsen att besluta om framtida förändringar i 
riktlinjerna.  

Kommunstyrelsens förvaltning har justerat riktlinjerna utifrån den nya 
lagstiftningen. Förändringarna är endast av redaktionell karaktär med 
avseende på innehållet i den nya lagstiftningen.   

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens beslutar att anta de justerade 
riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 
– Riktlinjer för upphandling, daterade 2014-07-28. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-28.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar att anta de justerade riktlinjerna för upphandling att 
gälla från och med 2014-10-01.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2545 
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1 Syfte med dokumentet 

Detta är dokument innehåller Håbo kommuns upphandlings och inköpsriktlinjer. De beskriver bland 
annat det aktuella regelverket inom upphandlingsområdet, hur upphandlingsprocessen går till samt 
vad som gäller vid inköp/anskaffning. 
 
Syfte med dessa riktlinjer är ge vägledning för anställda om hur de ska agera när det gäller 
upphandling och inköp. 
 
Riktlinjerna revideras vid behov av kommunstyrelsen på förslag från upphandlingschefen. Dessa 
riktlinjer för upphandling och inköp gäller kommunens samtliga förvaltningar. 

2 Aktuellt regelverk 

Den offentliga upphandlingen berör ett omfattande regelverk. Förutom internt beslutade policys och 
riktlinjer så finns ett antal lagar och förordningar som berör offentlig upphandling.  

Lagar direkt inriktade mot offentlig upphandling 
Lag om Offentlig Upphandling (LOU), SKS 2007:1091 

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF), SFS 
2007:1092 

Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS), SFS 2011:1029 

Lagen om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, SFS 2011:846 

Lag om Valfrihetssystem (LOV), SFS 2008:962  

Offentlighet och sekretesslagen, SFS 2009:400 

Förordningar 
Upphandlingsförordningen, SFS 2011:1040 

Förordning om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster, SFS 2011:847 

Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, SFS 2006:260 

Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, SFS 2009:1 

Övriga lagar 
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 

Förvaltningslag (1986:223) 

Konkurrenslag (2008:579) 

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet 

Förutom ovanstående lagar och förordningar måste även vissa grundläggande EU-rättsliga principer 
iakttas för mera tydliga riktlinjer hur en upphandling ska vara utformad.  
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2.1 De upphandlingsmässiga principerna 
Att offentlig upphandling berörs av vissa grundläggande EU-rättsliga principer som finns angivet i 1 
kap. 9 § LOU och 1 kap. 24 § LUF. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska därför tolkas mot 
bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen om fri rörlighet för varor, principen om 
etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer av 
dessa, t.ex. principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet (transparens) 
samt principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.  Detta innebär att: 

• Vi måste behandla alla leverantörer lika. 
• Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt utformat. Förfrågningsunderlaget ska kunna uppfattas 

på samma sätt av alla leverantörer. 
• Alla krav måste vara proportionella till det vi upphandlar.  
• Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas 

i de övriga medlemsländerna. 

3 Att upphandla1 

3.1 Förberedelser 
Att upphandla är att göra affärer. 

För att göra goda affärer måste verksamheten veta vad den vill ha och detta måste även kunna 
uttryckas i ett förfrågningsunderlag.  

All upphandling börjar med en analys – en förberedelse. Detta ligger på berörd verksamhet. Till hjälp 
finns i bilaga 1 en checklista med frågor som respektive budgetansvarig kan använda som stöd i sitt 
analysarbete. Vissa frågor är inte relevanta i alla typer av upphandlingar. Frågorna ska mera ses som 
en hjälp/stöd inför arbetet med kravspecifikationen som behövs inför varje ny upphandling. Om 
verksamheten behöver konsultstöd för att ta fram kravspecifikationen är det en kostnad som ligger på 
verksamheten. (Glöm inte att även konsultstöd ska upphandlas) 

Om upphandlingen är strategiskt viktig och/eller handlar om stort värde och verksamheten inte vet så 
mycket om marknaden kan en upphandling föregås av en så kallad request for information, RFI. En 
RFI är ett sätt för kommunen att samla information om olika produkter och tjänster på marknaden. 
Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för bättre 
kunna ta fram en bra kravspecifikation. Upphandlingsenheten ska alltid vara inkopplad vid en RFI. 
RFI annonseras via kommunens verksamhetssystem för upphandling.  

Inför varje ny upphandling ska en upphandlingsanmodan enligt bilaga 2 lämnas till kommunens 
upphandlingschef.  

3.2 Genomföra en upphandling 
Att upphandla är att fatta beslut. 

Ansvaret för att genomföra kommunens upphandlingar (över direktupphandlingsgränsen) ligger på 
upphandlingsenheten. En upphandlare måste därför behärska två discipliner, den juridiska och den 
affärsmässiga. Upphandlingen ska genomföras enligt gällande lag och Håbo kommun ska göra den 
bästa affären. 

1 En beskrivning över upphandlingsprocessen finns i bilaga 1 
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Kommunens upphandlare ska kunna omvandla verksamhetens uttalade krav och behov till ett 
förfrågningsunderlag. Men det är också viktigt att kommunens upphandlare kan förstå och uttrycka 
förvaltningens underförstådda behov. Det kan t.ex. handla om mera mjuka värden. 

Exempelvis om förvaltningen har behov av att upphandla en teknisk konsult kan underförstådda krav 
vara att ” konsulten ska kunna samarbeta effektivt, kunna vara initiativrik och kunna presentera 
kreativa lösningar utifrån beställarens behov”. Hur dessa olika behov omsätts i ett 
förfrågningsunderlag ligger på upphandlingsenheten och upphandlingsenheten ska också ta fram den 
mest optimala utvärderingsmodellen utifrån verksamheterna uttalade och underförstådda krav och 
behov. 

Upphandlingsenheten ansvarar för att genomföra kommunens upphandlingar av varor, tjänster och 
entreprenader över direktupphandlingsgränsen. Upphandlingsenheten ska: 

• genomföra upphandlingar utifrån uppdrag från respektive verksamhet och i samband med det 
ta fram en realistisk och detaljerad tid- och aktivitetsplan. 

• ansvara för att upphandla ramavtal som rör kommunövergripande behov  

• ge stöd och råd vad gäller upphandlingar och inköp 

• ta fram mallar för att underlätta verksamhetens direktupphandlingar 

• vid behov genomföra utbildningar och informationsmöten 

• hålla avtalsdatabasen och e-handels kategori- och prislista uppdaterad 

• tolka kommunens avtal 
Kommunen ska tillämpa absoluta utvärderingsmodeller. I den absoluta utvärderingsmodellen görs en 
individuell utvärdering av varje enskilt anbud. Utvärderingen är följaktligen inte beroende av annan 
anbudsgivares kvalitet eller totalpris. Rekommendation från konkurrensverket och från 
förvaltningsrätten är att upphandlande enheter använder utvärderingsmodeller där kvalitet värderas 
monetärt och sedan vägs samman med anbudets pris. I denna typ av modeller blir sambandet mellan 
anbudsgivarens marginella kostnader för en eventuell investering i kvalitet och den marginella 
förändringen i pris tydligare2.  

En upphandling innebär ett nära samarbete mellan berörd verksamhet och upphandlingsenheten. 

3. 3 Avtalsperioden 
Alla avtal gäller för kommunens alla förvaltningar.  

Alla avtal ska följas. 

Det ska vara lätt att göra rätt. Under avtalsperioden är det därför viktigt att information går ut till alla 
som är berörda. Informationen ska vara lättillgänglig på kommunens intranät. Utbildningar ska med 
jämna mellanrum erbjudas till berörda beställare inom kommunen. Innehållet i utbildningarna ska 
vara hur inköp i vardagen ska genomföras. Utbildningen ska omfatta om hur man gör elektroniska 
beställningar, vilka produkter som kan och ska beställas elektroniskt, hur man hitta i kommunens 
avtalsdatabas samt hur verksamheten ska kunna göra inköp när det efterfrågade inte finns i 
avtalsdatabasen.  

2 Konkurrensverket yttrande till Kammarrätten 2009-06-09 Dnr 319/2009 
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Utbildningar ska även genomföras för chefer om upphandlingslagstiftningen och hur deras roll som 
budgetansvariga påverkas.  

Utbildningar ska även erbjudas beställare som ska genomföra direktupphandlingar över 100 000 kr. 

Budgetansvariga ska även se till att berörda beställare går på utbildning innan de får uppdrag att 
genomför beställningar. 

Upphandlingsenheten ansvarar för regelbundet hålla information/utbildningar för berörd personal 
inom kommunen. 

3.4 Leverantörskontroller 
Upphandlingsenheten kontrollerar företagens seriositet under pågående avtalsperiod för samtliga 
leverantörer som finns inom avtalsdatabasen.  

Berörda verksamheter kontroller att kommunens leverantörer levererar i enlighet med avtal. 

Avvikelser ska rapporteras till upphandlingsenheten.  

Allvarliga avvikelser ska omedelbart rapporteras till berörd leverantör för åtgärd.  

3.5 Intern kontroll 
Avtal ska följas.  

Ansvaret för intern kontroll ligger på nämnderna.  

Internkontrollen ska omfatta 

• Användningen av e-handel för de leverantörer som är anslutna 
• Avtalstroheten (stickprov) 
• Upphandlingar utanför avtal (stickprov) 

Internkontroll sker i samband med delårsbokslut och årsbokslut.  

Utbildning i internkontroll kommer att genomföras av upphandlingsenheten. 

4 Roller 

4.1. Förvaltningschef 
Ansvarar för utse förvaltningens beställare. Detta ansvar kan även vidaredelegeras. Denna lista ska 
hållas aktuell och skickas till upphandlingschefen. Endast utsedda beställare har rätt att handla för 
kommunens pengar. Övriga inköp betraktas som privata inköp. 

Ansvarar för att utse en eller flera superanvändare inom e-handelssystem. Detta ansvar kan även 
vidaredelegeras. Anmälan ska ske till upphandlingschefen. 

4.2. Budgetansvarig  
Budgetansvarig ska kunna göra avrop/upphandlingar/ förnyad konkurrensutsättning alternativt 
vidaredelegera ansvaret utifrån kommunens riktlinjer upp till det belopp som finns reglerat i 
delegationsordningen samt attestförordningen.  

Säkerställer att den personal som blivit utsedd till beställare utbildas i hur kommunens inköp ska 
göras. 
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För upphandlingar över direktupphandlingsgränsen ska alltid upphandlingsenheten kontaktas. All 
upphandling över direktupphandlingsgränsen genomförs som e-upphandling. 

Budgetansvarig ansvarar för att ta fram kravspecifikationer och i god tid anmäla behovet av 
upphandling till upphandlingsenheten. Till stöd för att ta fram kravspecifikationen finns checklistan i 
bilaga 2. För att anmäla upphandlingsbehov ska blanketten i bilaga 3 användas.  

4.3. Beställare 
Beställare utses av berörd förvaltningschef. Lista på godkända beställare skickas till 
upphandlingschefen. Utsedda beställare kommer att erbjudas utbildning av upphandlingsenheten.  

5 Direktupphandling  

En direktupphandling uppstår när en beställer köper en vara eller tjänst som kommunen saknar 
ramavtal för. Enligt LOU får värdet för affären från 1 juli 2014 får inte överstiga 28 procent av 
tröskelvärdet enligt LOU dvs. 505 800 kr (2014) samt 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF och 
LUFS dvs. 939 343 kr (2014). Vid tveksamheter kring eller frågor rörande direktupphandlingar ska 
upphandlingsenheten kontaktas. 

5.1 Otillåtna direktupphandlingar 
Det är inte tillåtet att göra otillåten direktupphandling. Exempel på otillåtna direktupphandlingar: 

• Affären delas upp i mindre delar för att komma under beloppsgränsen. (När man beräknar 
värdet är det inklusive förlängningsmöjligheter och optioner) 

• Förlängning, utvidgning, partsbyte, tilläggsleveranser, kompletteringar eller andra väsentliga 
förändringar av ett upphandlat avtal 

• Avrop från ett ramavtal som myndigheten eller enheten inte ursprungligen varit part i. 

• Avrop av varor eller tjänster som inte ingår i det ramavtal avropet sker ifrån. 

• Åberopande av att kontrakt måste tilldelas en viss leverantör på grund av ensamrätt utan att 
upphandlande myndighet eller enhet kan visa att grund för det föreligger. 

• Åberopande av tekniska skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att man 
haft grund för det.  

• Åberopande av konstnärliga skäl utan att upphandlande myndighet eller enhet kan visa att 
man haft grund för det. 

• Åberopande av synnerlig brådska utan att utan att upphandlande myndighet eller enhet kan 
visa att man haft grund för det. 

• Åberopande av kompletterande tjänster/byggentreprenader när det kompletteringarna 
rätteligen skulle ha upphandlats separat. 

• Myndigheten eller enheten påstår felaktigt att annonsering inte behöver ske eftersom det 
inte kommit in några anbud eller lämpliga anbud vid tidigare annonsering. 

Otillåtna direktupphandlingar kan leda till att ett avtal ogiltigförklaras och/eller att den upphandlande 
myndigheten eller enheten åläggs att betala en upphandlingsskadeavgift. Fråga upphandlingsenheten 
vid osäkerhet. 
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6. Verksamhetens behov av externa varor/tjänster/vardagsinköp 
6.1 Hur går det till? Under 20 000 kr 
Beräkna värdet av hela köpet. Finns monterings-/installationskostnader ska även det inräknas i värdet. 
Det är alltså inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på det enskilda köpet ska bli lägre. 

Här följer en beskrivning av hur man går till väga för att genomföra ett köp. 

Ställ dig följande frågor: 

1. Vad ska köpas? 

2. Är köpet godkänt av budgetansvarig? 

3. Vem har rätt att göra inköp i vår enhet?  

4. Beställaren går till Proceedo för att göra beställningen. Finns den efterfrågade produkten inte i 
Proceedo så ska beställaren kontrollera om produkten finns i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen finns 
publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de beställningsrutiner som framgår under respektive 
avtal i avtalsdatabasen. 

5. Finns den efterfrågande produkten inte heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra en s.k. 
direktupphandling.  

6. Fråga om företaget betalar F-skatt. (Kommun kan inte göra affärer med företag som inte betalar F-
skatt.) 

7. Glöm inte att uppge HK-nummer till leverantören samt fråga om e-fakturering.  

8. Har leverantören idag inte e-fakturering kan företaget skicka fakturan, för inskanning, till: 

Håbo kommun 

FE 529  

838 81 Hackås 

9. När fakturan kommer – kontrollera att fakturan stämmer med överenskommelsen. 

10. Reklamera omedelbart eventuella avvikelserna och vid behov kreditera fakturan. 

11. Om allt stämmer - dokumentera hur köpet är genomfört i Proceedo i kommentarsrutan. 
Dokumentationen ska innehålla uppgifter om hur beställaren har säkerställt att inköpet var en God 
Affär utifrån rådande omständigheter.  

6.2 Hur går det till? Över 20 000 kr men under ca 100 000 kr  
Beräkna värdet av hela köpet. Finns monterings-/installationskostnader ska även det inräknas i den 
totala kostnaden. Det är alltså inte tillåtet att dela upp köpet i delar för att värdet på det enskilda köpet 
ska bli lägre. 

Ställ dig följande frågor: 

1. Vad ska köpas? 

2. Är köpet godkänt av budgetansvarig. 

3. Vem har rätt att göra inköp i vår enhet?  

4. Beställaren går till Proceedo för att göra beställningen. Finns den efterfrågade produkten inte i 
Proceedo så ska beställaren kontrollera om produkten finns i avtalsdatabasen. Avtalsdatabasen finns 
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publicerad på intranät. Beställningar görs enligt de beställningsrutiner som framgår under respektive 
avtal i avtalsdatabasen. 

5. Finns den efterfrågande produkten inte heller i avtalsdatabasen så kan utsedd beställare göra en s.k. 
direktupphandling. 

6. Upphandling ska ske med beaktande av möjliga konkurrensmöjligheter. För att få en bra konkurrens 
så kan det vara lämpligt att vända sig till tre-fyra leverantörer. Begär om möjligt skriftliga offerter.  

7. Fråga om företaget betalar F-skatt. (Kommun kan inte göra affärer med företag som inte betalar F-
skatt.) 

8. Glöm inte att uppge HK-nummer till leverantören samt fråga om e-fakturering. 

9. Har leverantören idag inte e-fakturering kan företaget skicka fakturan, för inskanning, till: 

Håbo kommun 

FE 529 

838 81 Hackås 

10. Vid direktupphandling är det möjligt att vända sig till lokala leverantörer. 

11. Om fler än en anbudsgivare har deltagit ska även icke antagna leverantörer meddelas beslutet. (se 
bilaga 4 exempel på text till vinnande leverantör och till icke vinnande leverantörer) 

12. Vid köp av konsulttjänst ska kommunens mall användas. Mallen finns på intranätet.  

13. Avtalet ska läggas in i avtalsdatabasen. Originalavtalet ska till upphandlingsenheten för förvaring. 

14. När fakturan kommer – kontrollera att fakturan stämmer med överenskommelsen.  

15. Reklamera omedelbart eventuella avvikelserna och vid behov kreditera fakturan. 

16. Om allt stämmer - dokumentera hur köpet är genomfört i Proceedo i kommentarsrutan. 
Dokumentationen kan innehålla uppgifter om vilka leverantörer som tillfrågats, vilka offerter som 
inkommit, beslutsskäl.  

17. Samråd kan vid behov ske med den centrala upphandlingsenheten. 

6.3 Att handla för över 100 000 kr men under direkt direktupphandlingsgränsen3 
Upphandlingar över 100 000 kr ska alltid genomföras och dokumenteras med hjälp av kommunens 
upphandlingsverktyg Kommers/eLite. Om möjligt ska annonsering ske för att utnyttja konkurrensen 
på marknaden effektivt. Det finns även möjlighet att inbjuda särskilda utvalda leverantörer. De ska då 
i normalfallet vara minst tre. För att göra upphandling över 100 000 kronor måste utbildning först 
skett och upphandlingsenheten tilldelat behörighet i systemet.  

6.4 Att handla för över direktupphandlingsgränsen 
Budgetansvarig anmäler upphandlingsbehovet via blanketten, bilaga 2, till upphandlingschefen.  
 
 

3 Direktupphandling i LOU får användas när kontraktets värde beräknas uppgå till 28 procent av tröskelvärdet enligt 
LOU, dvs. 505 800 kr (2014)  samt 26 procent av tröskelvärdet enligt LUF och LUFS, dvs. 939 342 kr (2014). 
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7. Mottagning av varor 
När transportören levererar varan ska godset gås igenom. Stäm av att antal kollin som anges i 
fraktsedeln motsvarar det faktiskt levererade antalet. Gör anmärkningar på fraktsedeln om ett kolli 
har synbara skador, för att säkerställa att transportören får ta ansvar för eventuellt skadade varor. 
Packa därefter upp varorna och stäm av med beställningen så snart som möjligt, senast några dagar 
efter leveransen har gjorts. 

Kontrollera även teknisk apparatur och andra varor som inte så tydligt visar brister på utsidan. 
Reklamationer ska göras omgående. 

8. Försäljning av uttjänta varor, inventarier, datorer och övrig utrustning 

Handläggning av övertalig egendom tillhörande kommunen ska hanteras enligt nedanstående 
rangordning: 

1. Egendomen omplaceras inom egen förvaltning. 

3. Egendomen omplaceras till annan förvaltning. 

4. Behovet av avyttring anmäls till chefen för administrativa kontoret. All försäljning av egendom 
beslutas av ekonomichefen. 

9. Leasing och hyrköp 
All anskaffning ska i normalfallet vara egenfinansiering och avtalsformen köp ska väljas. Leasing och 
hyrköp är jämställt med upplåning. I de fall leasing eller hyrköp är tillåtet eller väljs som 
finansieringsalternativ får leasingkontrakt endast tecknas av behörig person med utgångspunkt i ett 
upphandlat ramavtal. 

10. Samordning 
Kommunen ska samarbeta med de kommunala helägda bolagen i så stor utsträckning som möjligt.  

Kommunen ska samarbeta med andra kommuner och landsting när behov föreligger, ex Uppsam4 och 
NOFI.5 

Kommunen ska använda sig av inköpscentraler såsom SKL Kommentus Inköpscentral (vid större 
nationella samordnade upphandlingar), Statens inköpscentral (vid IT-upphandlingar) samt med HBV 
inköpscentral (vid upphandlingar av produkter och tjänster för fastigheter där så bedöms lämpligt).  

Upphandlingschefen beslutar om deltagande i samordnade upphandlingar. Verksamheterna ska bidra 
med kunskap om krav och önskemål. 

11. Samverkan med fackliga organisationer 
I samband med facklig samverkan ska berörda verksamheter diskutera planerade upphandlingar av 
tjänster och entreprenader.  

4 Uppsam ( Samverkan för kommunerna i Uppsala län samt Sandvikens kommun, undantag Älvkarleby kommun.) 
5 NOFI(Norrorts förenade inköpare. En ekonomisk förening för samtliga inköpare i kommunerna i Stockholms län norr 
om Stockholm inklusive Håbo kommun) 
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Håbo kommun kräver i samtliga upphandlingar över direktupphandlingsgränsen att samtliga 
leverantörer intygar att skäl för uteslutning utifrån 10 kap 1 eller 2 §§ i LOU eller liknade paragrafer i 
de andra upphandlingslagarna inte föreligger. I avtalen finns även inskrivet att om det under 
avtalstiden skulle framkomma att kommunen får kännedom att det finns skäl för uteslutning enligt 10 
kap 1 eller 2 §§ i LOU eller liknade paragrafer i de andra upphandlingslagarna är detta att anses som 
hävningsgrund. 

12. Förenkla administrationen 

12.1 E-upphandling 
Håbo kommun använder sedan 1 september 2013 fullt ut E-upphandling inklusive elektroniska 
formulär. Denna typ av förfrågningsunderlag uppfattas av leverantörerna som mer strukturerade och 
tydliga än de pappersbaserade Word dokument som tidigare använts. 

E-upphandling sparar administration. En upphandling som är beräknad att i pappersform ta ca 50 
timmar, uppskattas genom elektronisk upphandling istället ta ca 13 timmar. Med elektronisk 
upphandling minskar även tidsåtgången för att lämna anbud för leverantörerna med 26 procent, visar 
en ny studie från före detta Nutek, numera Tillväxtverket. 

Intranätet och den nya hemsidan kommer även att uppdateras med tydlig information för att göra det 
lättare att göra rätt. Information kommer även att tas fram som ska underlätta för leverantörerna att 
kunna tävla om offentliga kontrakt. Bland annat är kommunens avtalsdatabas publik så att 
leverantörerna på ett lättare sätt kan ta del av kommunens avtal.  

12.2 E-handel 
Kommunen ska fortsätta utveckla E-handel. Upphandlingsenheten ansvarar för att ansluta 
leverantörer och säkerställa att både rätt produkter och rätt pris finns i E-handelssystemet. För de 
leverantörer som är ansluta ska all beställning ske via E-handel. Varje förvaltning ansvarar för att utse 
det antal beställare som behövs för att säkerställa verksamheternas behov samt en eller flera 
superanvändare som kan stödja förvaltningens beställare i e-handeln. Upphandlingsenheten ska hålla 
utbildningar med jämna mellanrum i E-handel och övriga inköp. E-handeln underlättar att det ska 
vara lätt att göra rätt. 

12.3 E-fakturering 
Kommunen kommer i alla nya avtal att kräva e-fakturering av sina leverantörer. E-fakturering 
innebär ett säkert och miljövänligt sätt för företag att distribuera fakturor samtidigt som det förenklar 
betalning av fakturor för kommunen.  

13. Goda leverantörskontakter  

13.1 Information till lokala näringslivet 
Upphandlingsenheten kommer att medverka vid olika företagsmöten för att sprida information om 
kommunen upphandlingar. 

Information kommer även att kontinuerligt publiceras på kommunens hemsida. 

13.2 Små och medelstora företags medverkan i offentliga upphandlingar 
När det gäller komplicerade utvärderingsmodeller och viktningskrav är detta exempel på komplexa 
förfrågningsunderlag som försvåras medverkan av små och medelstora företag. Håbo kommun har 



 

 RIKTLINJER 13 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

sedan en tid tillbaka tillämpat en utvärderingsmodell med absoluta påslag eller avdrag där de 
kvalitativa egenskaperna tillmäts värden i monetära värden vilket förespråkas av Konkurrensverket i 
syfte att göra förfrågningsunderlagen mera tydliga och lättförståeliga av leverantörerna Detta medför 
att tilldelningsbeslutet har blivit mera transparanta för leverantörerna vilket framförallt gynnat små 
och medelstora företag.  

13.3 Muta och bestickning 
Håbo kommun har ett policydokument kring muta och bestickning. Policydokumentet berör alla 
medarbetare och ska följas.  

14. Uppföljningsrutiner6 () 
14.1 Regler för uppföljningsprinciper införs mot bakgrund av kommunens omfattande 

upphandlingar. Uppföljning ska ske regelbundet och rapporteras i samband med delårsbokslut 
och årsbokslut. 

15. Övrigt 

15.1 FirstCard 
Håbo kommun kommer att begränsa rätten att inneha FirstCard (se särskild skrivelse).  
 

15.2 Sociala krav i samband med upphandling 
Miljöstyrningsrådet har utfärdat en CSR kompass (se bilaga 5) som kan underlätta för upphandlande 
myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer i samband med offentlig upphandling. CSR 
kompassen kan användas av Håbo kommun i de upphandlingar där påverkan och sannolikheten 
bedöms som hög efter utförd riskbedömning. Det är viktigt att innan krav ställs tänka igenom vad och 
hur uppföljning ska ske.  

Det finns möjligheter att ställa vissa kontraktsvillkor enligt Konkurrensverket. Till exempel är det 
möjligt att kräva att en tjänsteleverantör minst betalar minimilön, under förutsättning att denna 
minimilön är tydligt definierad i ett rikstäckande kollektivavtal.  

15.3 Sociala kontrakt  
Vid direktupphandlingar är det idag möjligt att vända sig till leverantörer och reservera kontrakt till 
skyddande verkstäder eller program för skyddade anställningar. Upphandlingsenheten kommer att 
följa lagstiftning och praxis för att se vilka möjligheterna är att även i andra upphandlingsformer 
kunna reservera kontrakt alternativt premiera leverantörer som i kontrakt med Håbo kommun 
erbjuder anställning till personer utanför reguljär arbetsmarknad.  

15.4 Lag om valfrihetssystem (LOV) 
Håbo kommun har infört LOV när det gäller hemtjänst.  

Socialnämnden ansvarar för information till brukare och leverantörer, ”principer för icke-
valsalternativ”, ersättningsnivåer, kravställning, ta emot ansökningar, beslut om uteslutning, beslut 
om godkännande och ingående av kontrakt samt uppföljning av leverantörer. 

6 kompletterat genom kommunfullmäktiges beslut, 2013-12-16 § 102 
                                                 



 

 RIKTLINJER 14 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Upphandlingsenheten ansvarar för annonsering, avtalsdatabasen över godkända leverantörer samt 
kontroll av skatter och avgifter under löpande avtal.  



 

 RIKTLINJER 15 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Bilaga 1 
 

 Roll- och ansvarsfördelning i den förvaltningsspecifika 
upphandlingsprocessen  
 
Ansvarsfördelning mellan förvaltning (F) och Upphandlingsenheten (U) 
 
Upphandlingsfas Ansvar Genomförande Beslut 
Analys/Förberedelse F F F 
Anmodan F F F 
Registrera 
upphandlingen 

U U U 

Val av 
upphandlingsform 

U U U 

Ta fram krav på 
varan/tjänsten 

F F F 

Omvandla krav till 
förfrågningsunderlag 

U U U 

Utvärderingskriterier U/F U U 
Annonsering U U U 
Frågor och svar på 
verksamhetsanknutna 
frågor 

F F F 
 

Frågor och svar på 
upphandlingsanknutna 
frågor 

U U U 

Anbudsöppning U U U 
Kvalificering 
verksamhetsanknutet 
krav 

F F F 
 

Kvalificering av 
leverantör 

U U U 

Utvärdering  F/U F/U F/U 
 

Ev förhandling F/U F/U F/U 
 

Tilldelningsbeslut F/U U F/U 
Ev. överprövning U U U 
Skriva avtal U U U 
Underteckna avtal  F F F 
Skicka avtal till lev.  U U U 
Registrera avtalet i 
avtalsdatabasen 

U U U 

Koppla leverantören 
till e-fakturering 

U U U 

Koppla leverantörer 
till e-handel 

U U U 

Arkivera 
originalhandlingar 

U U U 

Använda och 
kunna/förstå avtalet 

F F F 

Uppföljning av avtalet F F F 



 

 RIKTLINJER 16 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Uppföljning av 
leverantören 

U U U 

Uppföljning av lev. i 
E-handeln 

U U U 

Internkontroll F F F 
Bevaka avtalstider F/U F/U F/U 
Beslut om ev. 
avtalsförlängning 

F F F 

Avsluta 
upphandlingen 

U U U 

 



 

 RIKTLINJER 17 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

 

Bilaga 2 

Checklista inför upphandling 

Checklistan ska ses som ett stöd/hjälp i analysen som föregår arbetet med att ta fram 
kravspecifikationen inför upphandlingen. 

Vissa frågor är inte relevanta i alla typer av upphandlingar. 

Att fundera över: 

• Nulägesbeskrivning 
o Vad är för och nackdelar med nuvarande avtal?  
o Vad behöver vi tänka på inför nästa avtal? 
o Vilka krav är viktiga? 

Skriv in detta i beställningsblanketten 

• Behovsanalys 
o Har verksamheten nya behov som behöver tillgodoses i kommande upphandling? 

Vilka krav behöver tillkomma.  

Skriv in detta i beställningsblanketten 

• Konsekvensanalys 
o Finns synpunkter från verksamhetens kunder som kan påverkar kraven?  
o Utifrån kommunens övergripande mål finns det anledning att justera kraven? 
o Ska kraven beslutas av nämnden? 
o Om det är en tjänst eller entreprenad – ska/kan kommunen själv sköta uppdraget? 
o Om det är en tjänst eller entreprenad – har verksamheten anmält detta till samverkan? 

 

Har nya krav tillkommit eller har kraven justerats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblanketten 

• Marknads- och omvärldsanalys 
o Vet vi vad som finns på marknaden? 
o Vet vi vilka leverantörerna är? 
o Vet vi vad leverantörerna kan erbjuda oss? 

Har nya krav tillkommit eller har kraven justerats/tillkommit skriv in detta i 
beställningsblanketten 

• Investeringsanalys 
o Finns pengar avsatta i budgeten? 
o Finns pengar avsatta för framtida driftskostnader? 

Skriv in det beräknade värdet i beställningsblanketten. 



 

 RIKTLINJER 18 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

 

Bilaga 3 

Blankett som ska lämna till upphandlingsenheten i samband med 
upphandlingsanmodan 
 
Datum:………………………………. 
Ansvarig Nämnd:  
Delegat:  
Kontaktperson:  
Kontaktpersonens Telefon  
Kontaktpersonens e-post  
 
Vid inkommen upphandlingsanmodan förutsätter upphandlingsenheten att den kontaktperson 
som givit oss uppdraget är behörig till detta och att det är förankrat, såväl ekonomiskt som 
behovsmässigt hos beslutande budgetansvarig. 
Kravspecifikationen tas fram av verksamheten.  
 

Vara/Tjänst 
Kravspecifikation (För mera komplexa upphandlingar så bifoga bilaga/bilagor) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omfattning 
Värde i kronor – både investering och drift  

 
Beräknad avtalstid  
Datum när avtalet bör gälla från  
Datum när gällande avtal upphör   
 

Samverkan med fackliga organisationer (gäller för tjänster och entreprenader) 
Samverkan har skett  datum  
Protokollsbilaga bifogas  

Upphandlingsenhetens återkoppling  

Utsedd upphandlare  



 

 RIKTLINJER 19 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Beräknad tidpunkt för registrering av ärendet  

 



 

 RIKTLINJER 20 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Bilaga 4 
 
Till den som vunnit 
 
 
Hej!  
 
Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses).  
Håbo kommun har med beaktande av samtliga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att ert anbud var 
förmånligast.  
 
Håbo kommun ser framemot att teckna avtal med er.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Beslutsfattare 
 
 
 
Till den/de som inte vunnit 
 
Hej!  
 
Ett beslut har nu fattats avseende upphandling (skriv i den upphandling som avses). Håbo kommun har med 
beaktande av samtliga affärsmässigt betingade omständigheter funnit att förmånligare anbud inkommit från 
annan anbudsgivare.  
 
Håbo kommun tackar för ert anbud och hoppas att ni känner er välkomna att komma med nya anbud i andra 
upphandlingar!  
 
Med vänlig hälsning  
 
Beslutsfattare 
 
 



 

 RIKTLINJER 21 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

Bilaga 5 CSR kompassen 
UPPFÖRANDEKOD 

Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin 
verksamhet. 

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att produkter som levereras under avtalsperioden 
vara framställda under förhållanden som är förenliga med: 

• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, 

• FN:s barnkonvention, artikel 32, 

• det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt 

• den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i 
tillverkningslandet. 

PRINCIPER OM ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER 

Nationell lagstiftning 

Lagstiftningen i de länder där leverantören är verksam ska efterlevas och utgör alltid en miniminivå 
för de anställdas villkor.  

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182) 

Barnarbete, enligt definitionen i ILO-konventionen, får inte förekomma. 

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105) 

Att utnyttja någon i form av tvångs- eller straffarbete accepteras inte. 

Ingen förekomst av diskriminering (ILO 100 och 111) 

Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, religion, socialt ursprung, handikapp, politiska 
åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. 

Föreningsfrihet och organisationsrätt (ILO 87 och 98) 

Anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt utan negativa konsekvenser. I länder där 
föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får 
möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. 

Löner och arbetstider 

Lön ska betalas direkt till den anställde på överenskommen tid och till fullo. Den nationellt 
lagstadgade minimilönen är lägsta accepterad lönenivå. Veckoarbetstiden får inte överstiga den 
lagliga gränsen och övertid ska vara betald. 



 

 RIKTLINJER 22 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-28 KS2013/132 nr 2014.2432 

 

 

MILJÖ 

Företaget ska ha rutiner för att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt avfall och 
utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen 
säkert sätt. 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Arbetsmiljön ska hålla en nivå som överensstämmer med internationella riktlinjer. Anställda ska 
informeras om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra. Alla anställda ska ha tillgång till 
och använda relevant skyddsutrustning. 

INSPEKTIONER 

Genom att leverantören, VD/ansvarig firmatecknare, skriver under dokumentet intygas att 
leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument. 

Underskriften ger oss rätt att genom inspektion, eller på annat sätt, undersöka att dokumentets krav 
efterlevs. 

 
 
---------------------------------------  ---------------------------- 
Företagets namn    Signatur 
 
 
---------------------------------------  ---------------------------- 
Datum     Namnförtydligande 
 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 94 KS 2013/134 

 

Investeringsmedel för utrustning till Landstingshuset 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har i en skrivelse begärt att kommunfullmäktige 
beslutar om att tillföra nämnden 1 015 tkr i investeringsanslag. Anledning 
till detta är dels att nämnden haft kostnader om 595 tkr för komplettering av 
inredning/kontorsmöbler för nya lokaler på Landstingshuset. Vidare begär 
nämnden att förvaltningen tillförs ytterligare 420 tkr för att höja 
säkerhetsnivå på Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att tillföra miljö- 
och tekniknämnden 595 tkr.  

Vidare föreslår förvaltningen att miljö- och teknikförvaltning i samråd med 
kommunens säkerhetsansvarig specificerar, vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att säkra upp Landstingshuset till samma nivå som kommunhuset 
och att en kostnadskalkyl presenteras till kommunstyrelsen. 
Beslutsunderlag 
– Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 
– Tjänsteskrivelse 2014-08-04. 
 
Arbetsskottets behandling av ärendet: 
 
De säkerhetshöjande åtgärder (420 000 kr) som föreslås av nämnden ska 
preciseras och redovisas i samband med kommunstyrelsens kommande 
behandling av ärendet. 
 
Arbetsutskottets beslut 
 

1. Utskottet beslutar att miljö- och teknikförvaltningen i samråd med 
kommunens säkerhetsansvarig specificerar, vilka åtgärder som behöver 
vidtas för att säkra upp Landstingshuset till samma nivå som 
kommunhuset och att miljö- och teknikförvaltningen, i samråd med 
kommunens säkerhetsansvarig, presenterar åtgärderna och 
finansieringen i samband med kommunstyrelsens sammanträde  
2014-09-01. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2546 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 94 KS 2013/134 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

  

1. Fullmäktige beslutar, förutsatt kompletterande redovisning, att tillföra 
miljö- och tekniknämnden ett tilläggsanslag om 595 tkr för 
investeringarna på Landstingshuset. 

__________ 
Beslutexpediering 
Kanslichef 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2546 

           

           

 



o 

HABO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden HA bU k.IJtvl j"l U N 
KO,I,WNSTYRfLSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

JUSTERARE 

MTN § 81 MTN 2013/76 

Investeringsmedel för säkerhetshöjande åtgärder i 
Landstingshuset, specificering 

Sammanfattning 

2014 -08- 2 6 
KSln RB!IN 

.Xo t?/13Y .. 1-~l~~.(f.J 

Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-08-19, § 94, får miljö
och teknikförvaltningen (nya tekniska avdelningen), i samråd med 
kommunens säk:erhetssamordnare, i uppdrag att: 

Specificera vilka åtgärder som behöver vidtas får att sälaa upp 
Landstingshuset till samma nivå som kornmunhuset 

Presentera åtgärderna och finansieringen till kommunstyrelsen. 

För att säkerställa samma fårutsättningar får en trygg arbetsmiljö får 
kommunens personal i Landstingshuset som i kommunhuset föreslås att ett 
nytt passersystem och larm installeras. Larmet som Landstinget idag 
erbjuder är ett skalskydd får byggnaden som helhet men täcker inte till fullo 
det våningsplan som kommunen hyr. 

Genom att installera ett likvärdigt larm som används i kommunhuset kan 
support, hautmingen av behörigheter och administration kring passerkort 
etcetera effektiveras och säkras. 

Tekniska avdelningen har fått en offert från upphandlad entreprenör på 140 
tkr får att iristallera ett likvärdigt passersystem och larm som kommunhuset 
har. 

Utöver kostnaden får installation av passersystem och larm tilllcommer en 
kostnad på ca 20 tlcr får att demontera Landstingets kartläsare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsuteh-ag frånkommtmstyrelsens arbetsutskott, 2014-08-19, § 94 

- Tjänsteskrivelse, 2014-08-22 

Beslut 

l. Miljö- och teknilmämnden beslutar att fåreslå kommunfullmäktige att 
utöka investeringsbudgeten med 160 tia får att täcka kostnaden får 
säkerhetshöjande åtgärder till samma nivå som kommunhusets. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

/f/[ ljf~t 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 95 KS 2014/115 

 

Förslag om investeringsmedel till VA-avdelning för exploatering 
tätort 
Sammanfattning 
Miljö- och tekniknämnden har i en skrivelse till kommunfullmäktige begärt 
att få tillskott om 3,0 mkr i investeringsanslag. Anledningen till detta är dels 
att flera nyanslutningar kommer att göras dels har ett antal anslutningar 
gjorts på Västerskogsindustriområde. Vidare anför nämnden att i vissa fall 
behövs projektering, geoteknisk undersökning och grundvattenmätning 
vilket medför ökande kostnader. Vad gäller Va-verket finansieras 
nyanslutningar med anslutningsavgifter från brukarna. I nämnden skrivelse 
framgår det inte hur stor andel finansiering som Va-avdelningen saknar 
täckning för. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 
begära kompletterande underlag av nämnden där det framgår hur stor andel 
av 3,0 mkr som kommer att kunna finansieras med anslutningsavgifterna 
och hur stor andel som va-avdelningen saknar täckning för. Detta för att 
kommunstyrelsen ska kunna göra bedömning om nyupplåning behöver 
göras under året. 

Vidare föreslår kommunstyrelsens förvaltning att nämnden får redogöra för 
kommunstyrelsen om omprioritering kan göras av nämndens totala 
investeringsanslag för att finansiera Va-verkets investering, detta med 
anledning på att kommunen ska undvika att låna upp ytterligare medel under 
år 2014. 

Beslutsunderlag 
– Sammanträdesprotokoll MoT, daterat 2014-05-05. 
– Tjänsteskrivelse 2014-08-04. 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2547 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 95 KS 2014/115 

 

Arbetsutskottsets beslut 
 

1. Utskottet föreslår att miljö- och tekniknämnden kompletterar ärende 
med hur stor andel av det begärda tilläggsanslag om 3,0 mkr som 
kommer att finansieras med anslutningsavgifterna från brukarna. 

2. Utskottet föreslår att miljö- och tekniknämnden redogör för 
kommunstyrelsen om finansieringen av Va-verkets investeringar kan ske 
inom nämndens totala investeringsram för år 2014. 

3. Utskottet noterar att förutsatt att föreslagna kompletteringar föreligger, 
kan ärendet komma att behandlas vid kommunstyrelsens kommande 
sammanträde 2014-09-01. 

__________ 

Beslutsexpediering 
Miljö- och tekniknämnden  

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2547 

           

           

 



HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN § 80 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

MTN 2014/38 

hAoU KUiYil"lUN 
KOM\IUNS1YREJ.SENS FORVAL Th'ING 

INKOM 

2014 -08- 2 6 
KSDrr Rsl!N 

~ol'1/il~ lollf.lS1-Y 

Investeringsmedel till VA-avdelningen för exploatering tätort, 
komplettering 

Sammanfattning 

Kommunen har skyldighet enligt Vatt.entjänstlagen att ordna 
vattenforsö1jning och avlopp genom en allmän V A -anläggning om det 
behövs med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller till miljön och om 
det är befintlig eller planerad bebyggelse i lite större sammanhang. 

I samband med styckningar och fortätningar inom VA-verksamhetsområdet 
kopplas fler och fler fastigheter på det kommunala VA-nätet, vilket initialt 
innebär en investeringskostnad. VA-avdelningen får in anslutningsavgifter 
på alla nyanslutningar men då kostnaderna for att ansluta en fastighet 
varierar täcks inte alltid kostnaden av anslutningsavgiften. I vissa fall 
behövs projektering, geotelrnisk undersökning och grundvattenmätning 
göras villcet medfor ökade kostnader. Förekommer berg i ledningsschaktet 
eller krävs det långa ledningsdragningar är det också fordyrande. 

Sedan årsskiftet har VA-avdelningen haft nyanslutningar i Västerskogs 
industriområde och på Norra Villavägen. Dessa am;lutn.ingar har varit extra 
kostsamma då det i båda fallen forekommit berg vilket laävt mätningar och 
sprängningar. Hittills i år är VA-avdelningens intäkter på 
anslutningsavgifter l 500 tlcr och kostnaderna har varit 4 600 tkr. Alla 
anslutningsavgifter är ännu inte fakturerade. 

Diskussioner har forts på KSAU som fareslår att VA-'avdelningen 
kompletterar ärendet med hur stor andel av det begärda tilläggsanslag om 
3,0 mkr somkommer att finansieras med anslutningsavgifterna från 
brukarna samt redogör for kommunstyrelsen om finansieringen av Va
verkets investeringar kan ske inom nämndens totala investeringsram for år 
2014. 

VA-avdelningen har möjlighet att omfordelning görs på 3000 tkr från 
projekt 1213 Omläggning ledningar till projekt 1219 Exploatering tätort. På 
så sätt behöver inte kommunen låna upp ytterligare medel under år 2014 
men genom att ornfordela enligt ovan blir arbetet med omläggning av 
ledningarna eftersatt vilket kommer att få konsekvenser framöver, 
exempelvis att ledningar går sönder och avloppsstopp som foljd. 

Finansie1ing av ränta och kapitaltjänstkostnader täcks tilllOO % av VA
·taxan och drabbar inte skattekollektivet 

VA-avdelningens investeringsbudget 2014 

l<od Projekt BUDGET 
..: · itll~ 

UTEJRMSB5.SITRl!:~l'J.Gl ·i l - d Nr 2014 .1732 tvriiJu- u~.;n teKr -::namn en 
. 46 80 BÅL erA 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-08-25 

Miljö- och tekniknämnden 

JUSTERARE 

MTN § 80 

1210 Kapa citet sök. Bålsta VV 

1213 Omläggn ing ledningar 

1219 Exploatering tät ort 

1230 Tankstationer 

1231 Bräddninganordning Sko VV 

1232 Brunnstätning 

1233 Flytt av vent Bå lsta VV 

1234 Handkörning Bålst a VV 

1235 Renvattenpumpar Bålst a W 

1236 Ekilla pumpstation 

1237 l<emikalietankar/farmartan 

1238 Asfa ltering Sko VV 

1239 Brutet vatten på pumpstat 

Totaler 

Beslutsunderlag 

MTN § 49/2014 

- Tjänsteslaivelse, 2014-08-25 

Beslut 

MTN 2014/38 

250 000,00 

7 000 000,00 

0,00 

1000 000,00 

200 000,00 

500 000,00 

200 000,00 

300 000,00 

300 000,00 

500 000,00 

200 000,00 

70 000,00 

500 000,00 

1120000,00 

1. Miljö- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen enligt 
ovan. 

2. Miljö- och tekniknämnden beslutar att överlämna redovisningen till 
kommunstyrelsen. 

3 . Beslutet justeras omedelbart. 

Beslutsexpediering 
V A -avdelningen 
Kommunfullmäktige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRI<NING Nr2014.1732 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 96 KS 2014/70 

 

Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2011-02-23 att upprätta ett förslag till 
miljöstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 2013/2014 över uppdraget 
och plan- och utvecklingsavdelningen har upprättat ett koncist förslag på 
miljöstrategi för Håbo kommun. Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att 
möta de nationella miljökvalitetsmål som fastställts av riksdagen. Syftet 
med miljöstrategin är att gynna och förstärka den ekologiskt hållbara 
utvecklingen av Håbo kommun. 

I Vårt Håbo 2030 beskrivs kommunens tillväxt som ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar samt i balans med miljö och klimat. Med kommunens 
vision och övergripande mål som utgångspunkt för miljöstrategin ämnar 
strategin att ge kommunens bolag och förvaltningar vägledning i deras 
miljöarbete. Detta ska i sin tur speglas i nämndernas mål och 
verksamhetsplanering.  

Miljöstrategin beskriver de tre prioriterade inriktningarna; fossilbränslefri 
kommun, giftfri och resurseffektiv kommun samt naturmiljöer med mångfald 
och anger konkreta åtgärder för hur varje mål ska nås. I förslaget till 
miljöstrategin går energieffektiviseringsstrategin in under fossilbränslefri 
kommun. 

Håbo kommun ska minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa 
ökningen av fossila utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli 
en fossilbränslefri kommun till år 2050. 

Håbo kommun ska minska den totala energianvändningen genom att stoppa 
ökningen av ämnen från samhällets produktion till naturen samt minska 
utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, mark och 
vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun. 

Håbo kommun ska sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att värna 
om de ekosystemtjänster naturen tillhandahåller människan, bevara 
naturområden och den biologiska mångfalden. 

För varje inriktning anges vart Håbo kommun befinner sig idag inom 
området samt vart Håbo kommun ska befinna sig år 2030. Miljöstrategins 
avslutande kapitel redogör för nämnders och förvaltningars ansvars- och 
åtgärdsområden samt hur uppföljning ska ske.  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2548 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 96 KS 2014/70 

 

Sändlista för samråd 

Internt 

- Miljö- och tekniknämnden 
- Skolnämnden 
- Bildningsnämnden 
- Socialnämnden 
- Tillståndsnämnden 
- Överförmyndarnämnden 
- Avdelningen för kultur och livsmiljö 
- Ekonomiavdelningen 
- Håbohus AB 
- Håbo Marknads AB 

Beslutsunderlag 

– Förslag till miljöstrategi, KS 2014.2117. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-07. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut 

 
1. Styrelsen beslutar att remittera ärendet till samtliga nämnder för 

yttrande. Respektive nämnds yttrande ska vara kommunstyrelsens 
kansli tillhanda senast 2014-11-15. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2548 

           

           

 



 

 

 

HÅBO KOMMUNS MILJÖSTRATEGI 
               Strategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun 

  
 

 



 

 STRATEGI 2 
 Datum Vår beteckning 
 2014-06-19  2014/70 nr 2014.2117 

 

Miljöstrategi för Håbo 2030  
Håbo kommun är en expansiv kommun och har i dagsläget 20 000 invånare. I takt med att 
kommunens befolkningsmängd ökar ställer detta krav på att kommunen växer på ett hållbart sätt. I 
Vårt Håbo 2030 står det beskrivet att kommunens tillväxt ska vara ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
och i balans med miljö och klimat. Med kommunens vision och övergripande mål som utgångspunkt 
för miljöstrategin ämnar detta vägledande dokument att ge kommunens bolag och förvaltningar 
vägledning i deras miljöarbete. Detta speglas i sin tur i nämndernas mål och verksamhetsplanering. 
Miljöstrategin är Håbo kommuns sätt att möta de nationella miljökvalitetsmål1 som fastställts av 
riksdagen. 

Syftet med miljöstrategin är att gynna och förstärka den ekologiskt hållbara utvecklingen av Håbo 
kommun. Ett steg närmare för att Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun.  

I denna miljöstrategi identifieras inriktningen på det miljöstrategiska arbetet och utifrån några av de 
miljöutmaningar Håbo kommun står inför har tre inriktningar prioriterats:  

• Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila utsläpp och 
giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till år 2050. 

• Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från samhällets 
produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och miljögifter till luft, 
mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv kommun. 

• Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att värna om de ekosystemtjänster naturen 
tillhandahåller människan, bevara naturområden och den biologiska mångfalden. 

 

1 Miljömål (2014) http://miljomal.se/sv/  
                                                 

http://miljomal.se/sv/
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 Datum Vår beteckning 
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Fossilbränslefri kommun 
Håbo kommun har ställt om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna är fossilbränslefria. 
Vi strävar mot att hela Håbo ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta 
alternativ. Väl genomtänkt planering av bebyggelse minskar behovet av bilresor och underlättar för 
kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Den kommunala organisationen är fossilbränslefri år 2030 

och visar vägen för övriga samhället som ska vara det år 2050. 
 
Bebyggelsen i Håbo är utspridd över stora ytor i form av mindre byar, vilket medför ett stort 
bilberoende och ett omfattande behov av kollektivtrafik. Transportsektorn står idag för de största 
utsläppen av växthusgaser. Vägtrafiken genererar utsläpp i form av växthusgaser (koldioxid, metan, 
lustgas), försurande samt övergödande ämnen till luft, mark och vatten. 
 
Att minska kommunens energianvändning syftar till att sänka driftskostnaderna och minimera 
miljöpåverkan. Den främsta miljöpåverkan kopplat till energianvändning är den påverkan som 
energiframställningen har på klimatet och den stora resursförbrukning som är ett resultat av 
energiproduktionen. 
 
För att bli en fossilbränslefri kommun ska Håbo kommun: 

• Effektivisera och minska energiförbrukningen i fastigheter och transporter genom att sätta upp 
tydliga mål i handlingsplanerna. 

• Ha en hållbar samhällsplanering. Bebyggelsen och infrastrukturen ska planeras för minskat 
bilåkande genom att främja användning och utveckling av alternativa färdmedel, såsom gång- 
cykel- och kollektivtrafik.  

• Ta ansvar för att minska klimatpåverkan genom att anpassa verksamheterna till 
klimatförändringarna, öka andel förnybar energi och således bevara kommunens goda folkhälsa 
och tillväxtförmåga. 

Berörda miljömål:  
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 Datum Vår beteckning 
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Giftfri och resurseffektiv kommun  
I det giftfria och resurseffektiva Håbo brukas naturresurserna hållbart och kretsloppen är slutna. 
Strävan efter giftfri och minskad resursförbrukning är kontinuerlig. Håbo kommun uppmuntrar till 

miljömedvetet företagande och medveten konsumtion. 
 
Alla verksamheter bidrar till att skapa avfall, utsläpp av miljögifter samt övergödande ämnen till luft, 
mark och vatten. Idag är användning och spridning av kemikalier i naturen ett av kommunens största 
miljöproblem. Utmaningen är att minimera avfall och utsläpp samt säkerställa att det blir en så liten 
påverkan på miljön och klimatet som möjligt.  
 
Kommunen behöver visa vägen genom att beakta miljöaspekten vid inköp av tjänster och varor och 
därigenom främja medveten konsumtion och ekologisk livsmedelsproduktion så störningar på miljön 
minimeras. Barn och unga är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Det är därför extra viktigt att vi 
skyddar barn och unga mot sådana kemiska ämnen och produkter som kan vara farliga. Vi 
konsumerar dagligen tjänster och varor vilka har inverkan på miljön, därför krävs en ökad kunskap 
om hur den medvetna konsumtionen kan förbättras. 
 
För att bli en giftfri och resurseffektiv kommun ska Håbo kommun:  

• Ha en hållbar samhällsplanering, så att bebyggelsen planeras för att skydda natur- och 
vattenresurser.  

• Säkerställa en hållbar avloppsvattenrening och vattenförsörjning samt öka kretsloppstänkandet 
vid avfallshantering, därigenom säkerställa att Mälaren är frisk och livskraftig.  

• Främja sambandet mellan människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. 

Berörda miljömål: 
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 Datum Vår beteckning 
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Naturmiljöer med mångfald  
Håbo kommuns ambition är att skapa sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i 

anspråk och ha en florerande biologisk mångfald. Kommunens rika naturmiljöer är en plats för 
rekreation och förvaltas långsiktigt genom skydd och skötsel. 

 
Håbo är en kommun där det finns många vackra och värdefulla naturmiljöer för exempelvis 
bevarande av biologisk mångfald och för rekreation. En stor utmaning är att säkerställa att 
naturmiljöer bevaras och utvecklas så att medborgarna kan leva med närhet till naturen när 
kommunen växer i den takt som förutsätts och planeras inför. 
 
För att vara en kommun med naturmiljöer med mångfald ska Håbo kommun: 

• Stärka och utveckla ekosystemtjänster för att bevara och skydda naturmiljöer samt den biologiska 
mångfalden.  

• Bevara och utveckla strandområden och vattenmiljöer i kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt, 
för att skydda de områden med höga rekreations- och naturvärden samt stor artrikedom.  

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer, särskilt tätortsnära natur och 
möjliggöra för rörligt friluftsliv och rekreation.  

• Beakta skogens betydelse för friluftsliv, biologisk mångfald och som förnybar resurs.  

Berörda miljömål:  
 

 

 



 

 STRATEGI 6 
 Datum Vår beteckning 
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Det ska vara lätt att göra rätt i Håbo 
En viktig uppgift för Håbo är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle på lokal nivå. Det ska 
vara enkelt och lönsamt för individer, företag och organisationer att agera på ett sätt som gör att Håbo 
arbetar mot visionen och det kommunala övergripande målet om att bli en ekologisk hållbar 
tillväxtkommun. Kommunen ska påverka andra genom att föregå med gott exempel och visa att en 
omställning till mer hållbara alternativ är möjlig. 
 
Kommunen har möjlighet att påverka samhället mot en ekologisk hållbar utveckling på den lokala 
nivån på många sätt. Dels som planerare och inköpare samt som ägare och förvaltare av mark och 
fastigheter. Det krävs kunskap och samarbete för att kommunen ska kunna uppfylla miljöstrategin, 
därför är dialog med medborgare, företag och organisationer en viktig del i miljöarbetet, liksom 
erfarenhetsutbyte och samverkan. Näringslivet har en betydande roll tillsammans med andra aktörer 
för att miljömålen ska uppnås. De företag som idag bedriver ett strukturerat arbete som har stor 
betydelse för miljön ska främjas. Varje kommuninvånare har ett eget ansvar för sin egen påverkan på 
miljön. 

Ansvar  
Hela den kommunala verksamheten ska, med hänsyn till verksamheternas art och uppdrag, vidta 
åtgärder i riktning att miljöstrategin förverkligas. Håbos miljöstrategi omfattar kommunen som 
organisation och geografiskt område samt det arbete kommunen direkt eller indirekt kan påverka eller 
har ansvar för.  
 
Nationella, regionala och lokala styrdokument och lagstiftningar ligger till grund för val av 
miljöstrategins prioriterade verksamheter för att strategin skall realiseras. Kommunens vision 
tillsammans med de övergripande målen berör hållbar utveckling och utgör en grundpelare för 
miljöstrategin. 
 
Miljöstrategin är ett stöd för politiska prioriteringar och beslut om insatser. I nämndernas 
verksamhetsplanering ska miljöstrategin vägas in. Hur ansvaret och åtgärder bör fördelas 
sammanfattas i tabellen nedan.  
 

• Miljöstrategin ska konkretiseras genom att varje nämnd i sina mål och verksamhetsplaner väger in 
miljöstrategin med syfte att uppfylla miljöstrategins prioriterade områden.  

• Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag 
övergripande stöd i deras arbete. Att samordna arbetet med miljöstrategin innebär att följa upp 
miljöstrategin och handlingsplanerna årligen samt utveckla och driva på miljöarbetet inom den 
kommunala organisationen. Kommunstyrelsens förvaltning underlättar koordinering av det 
förvaltningsövergripande miljöarbetet samt blir en naturlig länk till miljöombuden.  

• Miljöombuden finns inom varje verksamhet och har som uppgift att inspirera och driva på 
miljöarbetet i verksamheten. Kommunstyrelsens förvaltning sammankallar till kontinuerliga 
möten under årets gång. 
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Tabell 1. Ansvars- och åtgärdsområden 

Ansvar Åtgärder 
Kommunfullmäktige 
 

Säkerställer att de beslut som fattas efterlever visionen samt kommunens 
övergripande mål. 

Nämnder Väger in miljöstrategin i nämndsmålen och verksamhetsplaneringen. 
Uppföljning redovisas årligen till Kommunstyrelse och 
Kommunfullmäktige. 
 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

Ansvarar för att ge förvaltningar och kommunala bolag övergripande 
stöd i deras miljöarbete.  
Följer upp miljöstrategin, utvecklar, driver på och håller samman 
miljöarbetet inom den kommunala organisationen.  
Underlättar koordineringen av det förvaltningsövergripande miljöarbetet. 
  

Miljöombud Inspirerar och driver på miljöarbetet i verksamheten och finns 
representerade inom varje verksamhet.  

Uppföljning 
Kommunens miljöarbete ska redovisas i ett särskilt kapitel i årsredovisningen med avstämning mot 
miljöstrategin. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin ska ske årligen av kommunfullmäktige 
och nämnderna i samband med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.  
 
Nämnderna ska i verksamhetsberättelsen följa upp deras arbete och resultat av de åtgärder som 
baseras på verksamhetsplanen. Detta för att se hur väl respektive förvaltning arbetar med de 
prioriterade inriktningar som omnämns i miljöstrategin. En redovisning av miljöarbetet ska lämnas 
till kommunstyrelsens förvaltning, vilken sammanställer förvaltningarnas årsredovisning för att få en 
heltäckande redovisning av kommunens förvaltningar.  
 

Utbildning 
För att säkra kompetenser inom kommunens organisation ska kommunen tillhandahålla 
miljöutbildningar för personal och förtroendevalda. Utbildningarna ska syfta tillbaka till 
miljöstrategin. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 97 KS 2011/187 

 

Förslag till energieffektiviseringsstrategi 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2010-06-03 att upprätta ett förslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 
2013/2014 över uppdraget och plan- och utvecklingsavdelningen har 
upprättat ett koncist förslag på miljöstrategi för Håbo kommun. 

Energieffektivisering är ett av de tre prioriterade områden i miljöstrategin. 
För att underlätta arbetet med energieffektivisering faller det sig naturligt att 
låta förslaget till energieffektiviseringsstrategin gå in i förslaget till 
miljöstrategin. Varje nämnd skall i sina verksamhetsplaner ta hänsyn till 
miljöstrategin och således energieffektiviseringsstrategin. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun, KS 2014.2117. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-07 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Styrelsen beslutar att uppdraget om framtagande av en strategi för 

energieffektivisering och handlingsplan, KS 2010/41, avbryts och slås 
samman med uppdraget att arbeta fram ett förslag till miljöstrategi, KS 
2014.2117. 

_________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2549 

           

           

 



 

 Tjänsteskrivelse 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

MTN2011/76 2014-07-07 KS2011/187 nr 2014.2318 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Maria Ekberg, Samhällsplanerare 
0171 528 06 
maria.ekberg@habo.se 

 

 
Energieffektiviseringsstrategi 
Sammanfattning 
Miljö- och teknikförvaltningen fick 2010-06-03 att upprätta ett förslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Kommunstyrelsen tog vid årsskiftet 
2013/2014 över uppdraget och plan- och utvecklingsavdelningen har 
upprättat ett koncist förslag på miljöstrategi för Håbo kommun. 

Energieffektivisering är ett av de tre prioriterade områden i miljöstrategin. 
För att underlätta arbetet med energieffektivisering faller det sig naturligt att 
låta förslaget till energieffektiviseringsstrategin gå in i förslaget till 
miljöstrategin. Varje nämnd skall i sina verksamhetsplaner ta hänsyn till 
miljöstrategin och således energieffektiviseringsstrategin. 

Beslutsunderlag 
– Förslag till miljöstrategi för Håbo kommun, KS 2014.2117. 
 
Kommunkansliets förslag till beslut: 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Styrelsen beslutar att uppdraget om framtagande av en strategi för 

energieffektivisering och handlingsplan, KS 2010/41, avbryts och slås 
samman med uppdraget att arbeta fram ett förslag till miljöstrategi, KS 
2014.2117. 

 
__________ 

Beslutsexpediering 
 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-08 

Bildningsnämnd 
HÅBO KOMMUN 

KOM\4UNSTYRfl.SENS FÖRVALTNING 
INKOM 

BLN § 14 BLN 2014/28 2014 -04-3 o 
ICS llll' Rlp' 

. Bildningsnämndens yttrande över förslag till 
energieffektiviseringsstrategi 

.Jo \l /1 ~ 1 :l..ol Lt . l Sö 3 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 25 november 2013 (§ 194) beslutat att överlämna 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi på remiss till samtliga nänmder 
och konm1unala bolag inom Håbo konumm. 

I förvaltningschefens yttrande föreslogs att nämnden inte tillstyrker 
remissen. Skälen är att den föreslagna energieffektiviseringsstrategin, i sin 
nuvarande utfornming, är förenad med ett antal brister. Bristerna utgörs 
huvudsaldigen av att strategin salmar tydlighet, beskrivning av 
tillvägagångssätt och tilldelat handlingsutrymme. Bristerna gör det svårt att 
överblicka vad som förväntas av förvaltningen, hur strategin kanuner att 
påverka förvaltningen och i vilken utsträckning förvaltningen kommer att 
lemma bidra till att målen nås. Sanm1antaget leeler bristerna till att det blir 
svårt att arbeta efter strategin. 

Bilclningsnänmden ser positivt på att kommunen arbetar med energi
effektivisering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i bö1jan av 2011 , 2010/147 nr 
2011.1950. 

Bildningsnämnden antar förvaltningschefens yttrande som svar på remissen 
över energieffektiviseringsstrategi. Skolnänmclen har behandlat yttrandet 
utifrån samma beslutsunderlag och utgångspunkter som bildningsnänmden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens yttrande över förslaget till energieffektiviseringsstrategi 
BLN I-lid 2014.587 ( SKN2014/58 m 2014.822) 

Föredragningslista BLN Hicl 2014.570, av den 2014-03-3 1 

Protokoll från kommtmstyrelsen § 194,2013-11-25 

Energieffektiviseringsstrategi D nr 2011/1 87 m 201 3.31 O l 

Beslut 

l . Bildningsnänmden överlämnar förvaltningschefens yttrande som svar på 
remissen över energieffektiviseringsstrategi. 

2. Bilclningsnänmden tillstyrker inte förslaget i remissen. 

Beslutsexpediering 
Ko1mnunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.671 



HÅBO 
KOMMUN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed, Förvaltningschef 
01 71-526 10 

hans.elmehed@bildning.habo.se 

YTTRANDE 
Datum 

2014-04-02 

Yttrande över förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att nämnden inte tillstyrker remissen. Skälen är att 
den föreslagna energieffektiviseringsstrategin , i sin nuvarande utfonm1ing, 
är förenadmed ett antal brister. Bristema utgörs huvudsakligen av att 
strategin saknar tydlighet, beskrivning av tillvägagångssätt och tilldelat 
handlingsutrymme. Bristema gör det svårt att överblicka vad som förväntas 
av förvaltningen, hur strategin kommer att påverka förvaltningen och i 
vilken utsträckning förvaltningen kommer att km111a bidra till att målen nås. 
Sammantaget leder bristerna till att det blir svårt att arbeta efter strategin. 

Bildningsnämnden ser positivt på att kommunen arbetar med energi
effektivisering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i bö1j an av 2011 , 20 l 0/14 7 nr 
2011.1950. 

Bakgrund 
Energieffektiviseringsstrategin är en del i kommunens strävan mot att bli en 
hållbar kommun med god miljömedvetenhet och låg klimatbelastning. 
strategin fokuserar på kommunens arbete med energifrågor inom de egna 
fastigheterna och transporterna. Syftet med strategin är att alla förvaltningar 
och kommunalägda bolag, inom angivna områden, ska minska 
miljöpåverkan och driftskostnaden. För detta anges målen att 
energiförbrukningen, jämfört med år 2009, fö r kommunens fastigheter ska 
minska med 15% år 2014 samt med 25% år 2020. För transportema ska 
energiförbrukningen på motsvarande sätt minska med 10% år 2014 och med 
20% år 2020. Strategin är anpassad efter Energimyndighetens krav för 
energieffektive ringsstöd. 

Arbetet med energieffektiviseringen föresJås ske i etapper, var och en med 
egna målsättningar. Etapp l avser perioden 2011-2014, etapp 2 avser 
perioden 2014-2017 och etapp 3 perioden 2017-2020. Med anledning av att 
nämndernas verksamheter skilj er sig åt anges vilka åtgärder respektive 
nämnds förvaltning ska arbeta med. Här anges att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska arbeta med energiförbrukning i fastigheter med 
fokus på verksamhetsel samt inköp av energieffektiv utrustning. 

Energieffektiviseringsstrategin är, i sin nuvarande utformning, förenad med 
ett antal brister. Bristerna utgörs huvudsakligen av att strategin saknar 
tydlighet, beskrivning av ti llvägagångssätt och tilldelat handlingsutry1mne. 
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Vår beteckning 

BLN nr 2014.587 



HÅBO 
KOMMUN 

Bristande tydlighet 

YTTRANDE 
Datum 

2014-04-02 

1. skrivelsen är ett styrdokument för en strategi. Med hänvisning till 

kommunens riktlinjer för styrdokument, KS2013/26 nr 2013.427, är det 

därför frågan om ett redskap för översikt lig po litisk styrning av 

kommunens verksamhet. Sådana dokument anger mål och viktiga 

arbetsområden fö r att nå angivna mål, men behöver inte ange medel eller 

metod vilket i stä llet ska anges i program och/eller planer. Föreliggande 

strategi må uppfylla kravet på ett styrdokument för en strategi men för 

att åstadkomma ett effektivt arbete mot, och säkerställa att angivna mål 

nås, bör strategin komp letteras med ett program och/eller en plan. Ett 

sådant komplement ökar tydligheten vilket är viktigt eftersom strategin 

binder förvaltningarna ti ll att arbeta med bestämda områden. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit anvisad att arbeta med två 

områden. Ett av dessa är energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetseL Det saknas en beskrivning av vad angivet område är och 

hur det skiljer sig från andra områden som olika förvaltningar ansvarar för 

inom sin ordinarie verksamhet och inom st ra tegin såsom 

fastighetsåtgärder (Miljö- och tekniknämnden) och uppföljning av 

energisparprogram (Håbohus) . l brist på en närmare beskrivning utgår 

förvaltningen från att området avser annan energiförbrukning än den som 

krävs för drift av en fastighet, exempelvis uppvärmning, ventilation, viss 

belysn ing med mera. Bristen på tydlighet gör det svårt att veta vad som 

ryms inom området energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetsel och vart gränsen går till andra förva ltningars arbete. 

3. strategins mål är tydliga. Målen handlar enbart om att förbrukningen av 

energi ska minska. Det finns dock risk för oklarheter i tillämpningen av 

strategin eftersom det i så vä l strategins namn som övriga delar skrivs om 

energieffektivise ring. Att minska faktisk energiförbrukn ing och att arbeta 

med energieffektivisering är dock inte samma sak. Energieffektivisering 

kan möjligtvis ses som en av flera vägar för att åstadkomma minskad 

energiförbrukning men behöver inte ge ett sådant resultat. 

4. Arbetet med energieffektiviseringen föreslås ske i tre etapper var och en 

med egna målsättningar. l denna del saknas angivelse av vi lka mål 

respektive etapp har och etapperna överlappar varandra. För att öka 

tyd ligheten måste målsättningarna för respektive etapp redovisas och 

etapperna måste avlösa varandra, i annat fall vet man inte vad som ska 

vara uppfyllt vid en viss t idpunkt. 

5. Arbetet med energieffektiviseringen ska nå angivna mål inom bestämda 

tider. Dessa mål och tider är i strategin beskrivna på kommunnivå och är 

något som respektive förvaltning och kommuna lt bolag ska ta hänsyn t ill. 

Det framgår inte om angivna mål och tider gä ller likalydande för 

respektive förvaltning och kommunalt bolag eller om justeringar gjorts i 
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HÅBO 
KOMMUN 

YTTRANDE 
Datum 

2014-04-02 

förhållande till vad som är rea listiskt för enskilda enheter utifrån aktuella 

förutsättningar. Denna brist på tydlighet gör att det oklart vad som gä ller 

för respektive förvaltning och kommuna lt bolag. 

Bristande beskrivning av tillvägagångssätt 

6. Barn- och utbildningsförva ltningen har blivit anvisad att arbeta med 

energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetse l samt inköp av 

energieffektiv utrustning. Det är två relativt smala, områden såsom 

förva ltningen uppfattar dem se punkt 2, inom vi lka förvaltningens 

möjligheter att påverka är begränsade, se punkt 7. Av den anledningen 

bör strategin kompletteras med en plan e ller ett program varigenom det 

klargörs hur förvaltningen kan arbeta med strategin inom angivna 

områden. Se även punkterna 1 till4. 

Bristande handlingsuflymme 

7. Angivna arbetsområden i skrive lsen, både de övergripande (fastigheter 

och transporter) och de som angivits för barn- och 

utbildningsförva ltningen (energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetsel samt inköp av energieffektiv utrustning) är områden som 

förvaltningen långt ifrån själv styr över och i den del det är möjligt för 

förvaltningen att påverka energiförbrukningen är det tveksamt om 

förbrukningen kan minska enligt angivna mål (här förstått som att målen 

gä ller li ka lydande för respektive förvaltning). Såsom strategin är utformad 

uppfattar förvaltningen att man huvudsakligen hänvisas till att arbeta 

med beteendemönster, exempelvis hur man använder skärmsläckare, 

släcka lampor, hur man använder köksutrustning med mera. Inom många 

områden är det för närvarande inte barn- och utbildningsförvaltningen 

som avgör vilken utrustning som ska upphandlas (exempelvis datorer, 

be lysning, kopiatorer, skrivare m.m.) och hur byggnader utrustas 

(automatik för reglering av belysning, uppvärmning m.m.) Barn- och 

utbildningsförvaltningen har därför ett bristande handlingsutrymm e för 

att nå angivna mål. Ett sätt att öka handlingsutrymmet är att överlåta t ill 

respekt ive nämnds förva ltning att vä lja hur angivna mål ska uppnås inom 

både fastigheter och transporter. 

8. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit anvisad att arbeta med 

energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. l den mån förvaltningen råder över dessa 

områden kan arbetet medföra ökade kostnader. För närvarande är 

kostnaderna och eventuella stöd okända. Detta förhå llande kan leda till 

ett bristande handlingsutrymme för förva ltningen. Av strategin framgår 

att den är anpassad til l de krav som Energimyndigheten stä ller för 

utbetalning av energieffektiviseringsstöd, men det framgår inte huruvida 
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HÅBO 
KOMMUN 

YTTRANDE 
Datum 

2014-04-02 

kommunen fått stödet och i vilken omfattning det eller andra medel 

kommer förvaltningarna till de l för arbetet med strategin. 

9. strategin innehåller tidsangivelser för när vissa mål ska vara uppfyllda och 

att arbetet ska delas upp i tre etapper. Första tidpunkten och första 

etappen ska vara klar år 2014. Det innebär att förvaltningens tidsmässiga 

handlingsutrymme är mycket begränsat, i synnerhet med tanke på vad 

som sagts i punkterna 4 och 6. 

Beslutsunderlag 
- Energieffektiviseringsstrategi Dm 201111 87 nr 2013.3101 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-04-07 --~~~----~-- -

Skolnämnden 
HAI:lO KOMMUN 

KOM\IUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

JUSTERARE 

SKN § 29 SKN 2014/58 

skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviserings
strategi 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har den 25 november 2013 (§ 194) beslutat att överlämna 
forslaget till energieffektiviseringsstrategi på remiss till samtliga nämnder 
och bolag. 

I förvaltningens yttrande föreslås att nämnden inte tillstyrker remissen. 
Skälen är att den föreslagna energieffektiviseringsstrategin, i sin nuvarande 
utformning, är förenad med ett antal brister. Bristema utgörs huvudsakligen 
av att strategin saknar tydlighet, beshivning av tillvägagångssätt och 
tilldelat handlingsutrymme. Bristerna gör det svårt att överblicka vad som 
förväntas av förvaltningen, hur strategin kommer att påverka förvaltningen 
och i vilken utsträckning förvaltningen kommer att kunna bidra till att målen 
nås. Sammantaget leder bristerna till att det blir svårt att arbeta efter 
strategin. 

Skolnämnden ser positivt på att kommunen arbetar med energieffekti
visering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i början av 2011,2010/147 nr 
2011.1950. 

Förvaltningen foreslår att skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på 
remissen över energieffektiviseringsstrategi. Vidm-e foreslås att inte 
tillstyrka remissen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordföranden: Skolnärnnden överlämnar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. Skolnänmden tillstyrker inte remissen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 12, 2014-03-28, SKN2014/58 nr 2014.1016 
Tjänsteslaivelse, 2014-03-17, SKN2014/58 nr 2014.1030 
Yttrande över forslaget till energieffektiviseringsstrategi, SKN2014/58 
nr 2014.822 
Protokoll från kommunstyrelsen§ 194,2013-11-25 
Energieffektiviseringsstrategi, 20111187 m 2013.31 O l 

Beslut 

l. skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. 

2. skolnämnden tillstyrker inte remissen. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-04-07 

Skolnämnden 

SKN § 29 SKN 2014/58 

Forts. 

Skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviserings
strategi 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

-

Nr2014.1151 



FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-28 
Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.1016 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson1 @bildning.habo.se 

ÄRENDE12 

skolnämndens yttrande över förslag till energieffektiviserings
strategi 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2014-03-17, SKN 2014/58 m 2014.1030 
Yttrande, 2014-03-17, SKN2014/58 m 2014.822 
Protokoll från kommunstyrelsen(§ 194), 2013-11-25 
Energieffektiviseringsstrategi, 2011/187 m 2013.3101 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

l. Skolnämnden överlämnar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. 

2. skolnämnden tillstyrker inte remissen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 



T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) r"'ll HÅBO 
'-'KOMMUN 

Datum 

2014-03-31 
Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.1030 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Helena Johansson, Nämndsekreterare 
0171-526 15 
helena.johansson 1 @bildning.habo.se 

Yttrande över förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Kmmmmstyrelsen har den 25 november 2013 (§ 194) beslutat att överlänma 
förslaget till energieffektiviseringsstrategi på remiss till samtliga nämnder 
och bolag. 

I förvaltningens yttrande föreslås att nämnden inte tillstyrker remissen. 
Skälen är att den föreslagna energieffektiviseringsstrategin, i sin nuvarande 
utfornming, är förenad med ett antal brister. Bristerna utgörs huvudsakligen 
av att strategin saknar tydlighet, beskrivning av tillvägagångssätt och 
tilldelat handlingsutrymme. Bristerna gör det svårt att överblicka vad som 
förväntas av förvaltningen, hur strategin kommer att påverka förvaltningen 
och i vilken utsträckning förvaltningen karmner att kunna bidra till att målen 
nås. Sammantaget leder bristerna till att det blir svårt att arbeta efter 
strategin. 

Skolnämnden ser positivt på att kommunen arbetar med energi
effektivisering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i början av 2011,20101147 nr 
2011.1950. 

Förvaltningen föreslår att skolnämnden antar yttrandet som svar på remissen 
över energieffektiviseringsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Yttrande över förslaget till energieffektiviseringsstrategi, SKN2014/58 
m 2014.822 
Protokoll från kommunstyrelsen § 194, 2013-11-25 
Energieffektiviseringsstrategi, 20 111187 m 2013.31 O l 

Förslag till beslut 

l. Skolnämnden överlänmar yttrandet som svar på remissen över 
energieffektiviseringsstrategi. 

2. skolnämnden tillstyrker inte remissen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 



YTTRANDE 1(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-17 
Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.822 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

Yttrande över förslag till energieffektiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att nämnden inte tillstyrker remissen. Skälen är att 
den föreslagna energieffektiviseringsstrategin, i sin nuvarande utformning, 
är förenad med ett antal brister. Bristerna utgörs huvudsakligen av att 
strategin saknar tydlighet, beskrivning av tillvägagångssätt och tilldelat 
handlingsutrymme. Bristerna gör det svårt att överblicka vad som förväntas 
av förvaltningen, hur strategin konnner att påverka förvaltningen och i 
vilken utsträckning förvaltningen kommer att kunna bidra till att målen nås. 
Sannnarrtaget leder bristerna till att det blir svårt att arbeta efter strategin. 

skolnämnden ser positivt på att kommunen arbetar med energi
effektivisering och att en strategi utarbetas såsom till exempel det utkast till 
energieffektiviseringsstrategi som togs fram i början av 2011,2010/147 nr 
2011.1950. 

Bakgrund 
Energieffektiviseringsstrategin är en del i kommunens strävan mot att bli en 
hållbar kommun med god miljömedvetenhet och låg klimatbelastning. 
Strategin fokuserar på kommunens arbete med energifrågor inom de egna 
fastigheterna och transporterna. Syftet med strategin är att alla förvaltningar 
och kommunalägda bolag, inom angivna områden, ska minska 
miljöpåverkan och driftskostnaden. För detta anges målen att 
energiförbrukningen, jämfö1i med år 2009, för kommunens fastigheter ska 
minska med 15% år 2014 samt med 25% år 2020. För transporterna ska 
energiförbrukningen på motsvarande sätt minska med l 0% år 2014 och med 
20% år 2020. strategin är anpassad efter Energimyndighetens laav för 
energieffektiveringsstöd. 

Arbetet med energieffektiviseringen föreslås ske i etapper, var och en med 
egna målsättningar. Etapp l avser perioden 2011-2014, etapp 2 avser 
perioden 2014-2017 och etapp 3 perioden 2017-2020. Med anledning av att 
nämndernas verksamheter skilj er sig åt anges vilka åtgärder respektive 
nämnds förvaltning ska arbeta med. Här anges att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska arbeta med energiförbrulming i fastigheter med 
fokus på verksamhetsel samt inköp av energieffektiv utrustning. 

Energieffektiviseringsstrategin är, i sin nuvarande utformning, förenad med 
ett antal brister. Bristerna utgörs huvudsakligen av att strategin saknar 
tydlighet, beskrivning av tillvägagångssätt och tilldelat handlingsutrymme. 



YTTRANDE 2(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-17 
Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.822 

Bristande tydlighet 

1. skrivelsen är ett styrdokument för en strategi. Med hänvisning till 

kommunens riktlinjer för styrdokument, KS2013/26 nr 2013.427, är det 

därför frågan om ett redskap för översiktlig politisk styrning av 

kommunens verksamhet. Sådana dokument anger mål och viktiga 

arbetsområden för att nå angivna mål, men behöver inte ange medel eller 

metod vilket i stället ska anges i program och/eller planer. Föreliggande 

strategi må uppfylla kravet på ett styrdokument för en strategi men för 

att åstadkomma ett effektivt arbete mot, och säkerställa att angivna mål 

nås, bör strategin kompletteras med ett program och/eller en plan. Ett 

sådant komplement ökar tydligheten vilket är viktigt eftersom strategin 

binder förvaltningarna till att arbeta med bestämda områden. 

2. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit anvisad att arbeta med två 

områden. Ett av dessa är energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetseL Det saknas en beskrivning av vad angivet område är och 

hur det skiljer sig från andra områden som olika förvaltningar ansvarar för 

inom sin ordinarie verksamhet och inom strategin såsom 

fastighetsåtgärder (Miljö- och tekniknämnden) och uppföljning av 

energisparprogram (Håbohus). l brist på en närmare beskrivning utgår 

förvaltningen från att området avser annan energiförbrukning än den som 

krävs för drift av en fastighet, exempelvis uppvärmning, ventilation, viss 

belysning med mera. Bristen på tydlighet gör det svårt att veta vad som 

ryms inom området energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetsel och vart gränsen går till andra förvaltningars arbete. 

3. strategins mål är tydliga. Målen handlar enbart om att förbrukningen av 

energi ska minska. Det finns dock risk för oklarheter i tillämpningen av 

strategin eftersom det i så väl strategins namn som övriga delar skrivs om 

energieffektivisering. Att minska faktisk energiförbrukning och att arbeta 

med energieffektivisering är dock inte samma sak. Energieffektivisering 

kan möjligtvis ses som en av flera vägar för att åstadkomma minskad 

energiförbrukning men behöver inte ge ett sådant resultat. 

4. Arbetet med energieffektiviseringen föreslås ske i tre etapper var och en 

med egna målsättningar. l denna del saknas angivelse av vilka mål 

respektive etapp har och etapperna överlappar varandra. För att öka 

tydligheten måste målsättningarna för respektive etapp redovisas och 

etapperna måste avlösa varandra, i annat fall vet man inte vad som ska 

vara uppfyllt vid en viss tidpunkt. 

5. Arbetet med energieffektiviseringen ska nå angivna mål inom bestämda 

tider. Dessa mål och tider är i strategin beskrivna på kommunnivå och är 

något som respektive förvaltning och kommunalt bolag ska ta hänsyn till. 

Det framgår inte om angivna mål och tider gäller likalydande för 

respektive förvaltning och kommunalt bolag eller om justeringar gjorts i 



YTTRANDE 3(4) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-03-17 
Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.822 

förhållande till vad som är realistiskt för enskilda enheter utifrån aktuella 

förutsättningar. Denna brist på tydlighet gör att det oklart vad som gäller 

för respektive förvaltning och kommunalt bolag. 

Bristande beskrivning av tillvägagångssätt 

6. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit anvisad att arbeta med 

energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. Det är två relativt smala, områden såsom 

förvaltningen uppfattar dem se punkt 2, inom vilka förvaltningens 

möjligheter att påverka är begränsade, se punkt 7. Av den anledningen 

bör strategin kompletteras med en plan eller ett program varigenom det 

klargörs hur förvaltningen kan arbeta med strategin inom angivna 

områden. Se även punkterna 1 till 4. 

Bristande handlingsutrymme 

7. Angivna arbetsområden i skrivelsen, både de övergripande (fastigheter 

och transporter) och de som angivits för barn- och 

utbildningsförvaltningen (energiförbrukning i fastigheter med fokus på 

verksamhetsel samt inköp av energieffektiv utrustning) är områden som 

förvaltningen långt ifrån själv styr över och i den del det är möjligt för 

förvaltningen att påverka energiförbrukningen är det tveksamt om 

förbrukningen kan minska enligt angivna mål (här förstått som att målen 

gäller likalydande för respektive förvaltning). Såsom strategin är utformad 

uppfattar förvaltningen att man huvudsakligen hänvisas till att arbeta 

med beteendemönster, exempelvis hur man använder skärmsläcka re, 

släcka lampor, hur man använder köksutrustning med mera. Inom många 

områden är det för närvarande inte barn- och utbildningsförvaltningen 

som avgör vilken utrustning som ska upphandlas (exempelvis datorer, 

belysning, kopiatorer, skrivare m.m.) och hur byggnader utrustas 

(automatik för reglering av belysning, uppvärmning m.m.) Barn- och 

utbildningsförvaltningen har därför ett bristande handlingsutrymme för 

att nå angivna mål. Ett sätt att öka handlingsutrymmet är att överlåta till 

respektive nämnds förvaltning att välja hur angivna mål ska uppnås inom 

både fastigheter och transporter. 

8. Barn- och utbildningsförvaltningen har blivit anvisad att arbeta med 

energiförbrukning i fastigheter med fokus på verksamhetsel samt inköp av 

energieffektiv utrustning. l den mån förvaltningen råder över dessa 

områden kan arbetet medföra ökade kostnader. För närvarande är 

kostnaderna och eventuella stöd okända. Detta förhållande kan leda till 

ett bristande handlingsutrymme för förvaltningen. Av strategin framgår 

att den är anpassad till de krav som Energimyndigheten ställer för 

utbetalning av energieffektiviseringsstöd, men det framgår inte huruvida 



YTTRANDE 4(4) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2014-03-17 

Vår beteckning 

SKN2014/58 nr 2014.822 

kommunen fått stödet och i vilken omfattning det eller andra medel 

kommer förvaltningarna till del för arbetet med strategin. 

9. strategin innehåller tidsangivelser för när vissa mål ska vara uppfyllda och 

att arbetet ska delas upp i tre etapper. Första tidpunkten och första 

etappen ska vara klar år 2014. Det innebär att förvaltningens tidsmässiga 

handlingsutrymme är mycket begränsat, i synnerhet med tanke på vad 

som sagts i punkterna 4 och 6. 
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Socialnämnden 
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Yttrande över remiss rörande energieffeldiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2013-11-25 § 194 remitterat förslag till 
energieffektiviseringsstrategi till samtliga nätnnder och bolag för yttrande. 

Håbo kommuns miljöstrateg har arbetat fram ett förslag till energieffektivi
seringsstrategi. Dokumentet som har form av ett styrdokument som avser tre 
etapper. Målsättningen är att Håbo kommun fi:å.m till år 2020 ska minska sin 
energianvändning för transporter med 20 % jämfört med år 2009. 

För socialnätnndens del utpekas transporter inom verksamhetema som det 
område som är sät·skilt aktuellt. 

När det gäller transporter inom socialnämndens verksamhetsområde 
förekommer de mesta transpmterna inom äldreomsorgen och där framför 
allt inom hemsjukvård och hemtjänst. 

Yttrandet i sin helhet framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-18, m 2014.722. 
- Konmmnstyrelsens beslut, daterad 2013-11-25, nr 2013.3070. 

Styrdokument, daterad 201 3-10-3 1, dnr KS 20111187 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig över förslaget till energieffektivi
seringsstrategi i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2014-03-18. 

Beslut expedieras till : 
~ Kommw1styrelsen 

UTDRAGSBESlYRKNING Nr 201 4.852 

.l Hf ro SOCIALNÄMND 
" /f l, .[ O [)ÅLSTA 

Thl:FOhl 01 71-525 00 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2014-03-18 

Remiss rörande energieffektiviseringsstrategi 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig över förslaget till 
energieffektiviseringsstrategi i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommuns miljöstrateg har arbetat fram ett förslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Dokumentet som har fonn av ett 
styrdokument avser tre etapper; 2011-2014 är etapp l , 2014-2017 utgör 
etapp 2 och slutligen är perioden 2017-2020 etapp 3. 

F ör socialnämndens del utpekas transporter inom verksamheten som det 
mm·åde som är särskilt aktuellt. Målsättningen är att Håbo kommun fram till 
2020 ska minska sin energianvändning för transporter med 20 % jämfört 
med 2009. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att en minskad energianvändning är viktigt 
både i ett globalt perspektiv, i ett miljöperspektiv och i ett ekonomiskt 
perspektiv. 

När det gäller transporter inom socialnämndens verksamhetsområde så 
förekommer de mesta transporterna inom äldreomsorgen och där framför 
allt inom hemsjukvård och hemtjänst. 

Under perioden 2014-2020 är prognosen att antalet personer över 65 år 
konuneratt öka med 20,6 %. Den mest vårdkrävande gruppen, den över 80 
år, ökar med 59,0 %under detma period. Det kmmner också att itmebära att 
antalet transpOlierade mil inom hemtjänst och hemsjukvård kmmner att öka 
kraftigt. Det i1mebär att för att energianvändningen för transporter ska kmma 
minska inom socialnämndens verksamhetsonu·åde så måste det till fordon 
som är betydligt energisnålare än dagens fossildrivna fordon. Förvaltningen 
salmar kompetens att bedöma denna utveclding på fordonsmarlmaden. 

Energieffektivisering kan också fås i viss mån genom effektivare 
resruttplanering för resorna. Det är dock viktigt att ha med att demm 
effektivitet påverkar brukarnas möj lighet till att välja när en insats ska 
utföras och dätmed ges den enskilde ett minskat inflytande. 

Givetvis kommer vi från förvaltningen att göra vad som är möjligt för att 
minska energiåtgången vid transporter i enlighet med 
energieffektiviseringsstrategin men förvaltningens bedömning är att det 

1(2) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.722 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

KOMMUN 2014-03-18 

ökade antalet äldre snarare kommer att leda till en ökad energianvändning 
för transporter inom socialförvaltningen vid en jämförelse mellan åren2014 
och 2020. Ett rimligare mått för socialnämnden vore att rälrna på 
energianvändningen per brukare i hemtjänst och hemsjukvård om det låter 
sig göras. En sådanjämförelse skulle till stor del reducera effekten av ett 
ökat antal äldre och kan vara möjligt att uppnå genom inköp av 
energisnålare fordon och eventuellt IT-stöd i resruttplaneringen. 

Beslutsunderlag 
Styrdoktm1ent, energieffektiviseringsstrategi 

- Kommunstyrelsens beslut den2013-11-25 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Milj östrategen 

Thomas Brandeli 
socialchef 

. 
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Vår beteckning 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

201 4-04-01 

HABO KU i'v1 1''lUN 
KO~\'.IUNSl'YRELSENS FORVAL TNING 

/~KOM 

SN § 33 SN 2014/15 2014 -04- o 7 
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Yttrande över remiss rörande energieffeldiviseringsstrategi 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har i beslut 2013-11-25 § 194 remitterat förslag till 
energieffektiviseringsstrategi till samtliga nätnnder och bolag för yttrande. 

Håbo kommuns miljöstrateg har arbetat fram ett förslag till energieffektivi
seringsstrategi. Dokumentet som har form av ett styrdokument som avser tre 
etapper. Målsättningen är att Håbo kommun fi:å.m till år 2020 ska minska sin 
energianvändning för transporter med 20 % jämfört med år 2009. 

För socialnätnndens del utpekas transporter inom verksamhetema som det 
område som är sät·skilt aktuellt. 

När det gäller transporter inom socialnämndens verksamhetsområde 
förekommer de mesta transpmterna inom äldreomsorgen och där framför 
allt inom hemsjukvård och hemtjänst. 

Yttrandet i sin helhet framgår i tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-18. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-03-18, m 2014.722. 
- Konmmnstyrelsens beslut, daterad 2013-11-25, nr 2013.3070. 

Styrdokument, daterad 201 3-10-3 1, dnr KS 20111187 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig över förslaget till energieffektivi
seringsstrategi i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 
2014-03-18. 

Beslut expedieras till : 
~ Kommw1styrelsen 

UTDRAGSBESlYRKNING Nr 201 4.852 

.l Hf ro SOCIALNÄMND 
" /f l, .[ O [)ÅLSTA 

Thl:FOhl 01 71-525 00 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 

Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2014-03-18 

Remiss rörande energieffektiviseringsstrategi 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att yttra sig över förslaget till 
energieffektiviseringsstrategi i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommuns miljöstrateg har arbetat fram ett förslag till 
energieffektiviseringsstrategi. Dokumentet som har fonn av ett 
styrdokument avser tre etapper; 2011-2014 är etapp l , 2014-2017 utgör 
etapp 2 och slutligen är perioden 2017-2020 etapp 3. 

F ör socialnämndens del utpekas transporter inom verksamheten som det 
mm·åde som är särskilt aktuellt. Målsättningen är att Håbo kommun fram till 
2020 ska minska sin energianvändning för transporter med 20 % jämfört 
med 2009. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens uppfattning är att en minskad energianvändning är viktigt 
både i ett globalt perspektiv, i ett miljöperspektiv och i ett ekonomiskt 
perspektiv. 

När det gäller transporter inom socialnämndens verksamhetsområde så 
förekommer de mesta transporterna inom äldreomsorgen och där framför 
allt inom hemsjukvård och hemtjänst. 

Under perioden 2014-2020 är prognosen att antalet personer över 65 år 
konuneratt öka med 20,6 %. Den mest vårdkrävande gruppen, den över 80 
år, ökar med 59,0 %under detma period. Det kmmner också att itmebära att 
antalet transpOlierade mil inom hemtjänst och hemsjukvård kmmner att öka 
kraftigt. Det i1mebär att för att energianvändningen för transporter ska kmma 
minska inom socialnämndens verksamhetsonu·åde så måste det till fordon 
som är betydligt energisnålare än dagens fossildrivna fordon. Förvaltningen 
salmar kompetens att bedöma denna utveclding på fordonsmarlmaden. 

Energieffektivisering kan också fås i viss mån genom effektivare 
resruttplanering för resorna. Det är dock viktigt att ha med att demm 
effektivitet påverkar brukarnas möj lighet till att välja när en insats ska 
utföras och dätmed ges den enskilde ett minskat inflytande. 

Givetvis kommer vi från förvaltningen att göra vad som är möjligt för att 
minska energiåtgången vid transporter i enlighet med 
energieffektiviseringsstrategin men förvaltningens bedömning är att det 

1(2) 

Vår beteckning 

SN nr 2014.722 



HÅBO 
T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

KOMMUN 2014-03-18 

ökade antalet äldre snarare kommer att leda till en ökad energianvändning 
för transporter inom socialförvaltningen vid en jämförelse mellan åren2014 
och 2020. Ett rimligare mått för socialnämnden vore att rälrna på 
energianvändningen per brukare i hemtjänst och hemsjukvård om det låter 
sig göras. En sådanjämförelse skulle till stor del reducera effekten av ett 
ökat antal äldre och kan vara möjligt att uppnå genom inköp av 
energisnålare fordon och eventuellt IT-stöd i resruttplaneringen. 

Beslutsunderlag 
Styrdoktm1ent, energieffektiviseringsstrategi 

- Kommunstyrelsens beslut den2013-11-25 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Milj östrategen 

Thomas Brandeli 
socialchef 

. 
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Vår beteckning 
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Remissvar 
 
Förslag till energieffektiviseringsstrategi 
 
 
Håbohus arbetar aktivt för att säkerställa en energieffektiv drift av våra fastigheter och fordon. Vi 
välkomnar därmed en övergripande strategi för energieffektivisering men anser att det nuvarande 
förslaget bör kompletteras och förtydligas enligt följande:  

 
• Målet för energieffektiviseringen anges i absoluta termer (kWh), oberoende av 

fastighetsbeståndets totala yta. Vid nyproduktion av fastigheter bidrar de tillkommande 
fastigheterna därmed till att den absoluta energianvändningen ökar, vilket ger en negativ bild 
av arbetet med energieffektivisering. En mer rättviss uppföljning av målet bör ställas i 
relation till ytan av fastighetsbeståndet och därmed anges enligt kWh/m2. Håbohus föreslår 
att en total genomsnittlig energianvändning lägre än 157 kWh/m2 är ett bättre definierat mål 
än att relatera till en absolut förbrukning.  

 

• Håbohus påbörjade ett omfattande arbete med energieffektivisering år 2006. Därmed 
genomfördes de största energibesparingarna de följande åren.  Om energieffektiviseringen 
skall följas upp med år 2009 som basår, så kommer energiarbetet som genomfördes mellan 
åren 2006 till 2009 inte att beaktas. Detta trots den genomgående omfattningen. Håbohus 
föreslår därför att målet formuleras enligt punkten ovan, dvs. att den totala genomsnittliga 
energianvändningen skall vara lägre än 157 kWh/m2. 

 

• Verksamheter som kan nå en lägre energianvändning än 157 kWh/m2 uppdrages att till 
nämnd eller styrelse upprätta en individuell målsättning. 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 98 KS 2014/81 

 

Förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11, § 90, att inrätta en tillfällig 
beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett integrationspolitiskt 
program och dels till ett flyktingpolitiskt program.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2014-05-06, § 72 att remittera 
beredningens förslag till samtliga nämnder för yttrande.  

Yttrande har inkommit från Skolnämnden, Tillståndsnämnden och 
Socialnämnden.  

Av Tillståndsnämndens yttrande framgår att nämnden tillstyrker 
beredningens förslag, dock anser nämnden att den bör undantas från att 
upprätta årliga planer med mål och åtgärder för hur arbetet med 
integrationspolitiska frågor bör ske.  

Av Socialnämndens yttrande framgår att nämnden anser att programmet är 
ett bra övergripande program som fokuserar på de livsområden som är 
viktiga för en person som är nyanländ i Sverige. Socialnämnden föreslår att 
fullmäktige ska godkänna förslaget.  

Av Skolnämndens yttrande framgår att nämnden anser för att programmets 
övergripande mål om samverkan ska nås bör det finnas en genomgående 
samsyn även i implementeringsprocessen. I programmet föreslås att varje 
enskild styrelse och nämnd ska få till uppdrag att upprätta enskilda planer 
och mål. På detta sätt överlämnas ansvaret till varje enskild förvaltning och 
nämnd att själva göra en problemformulering av vilka åtgärder som behövs 
för att skapa förbättringar inom sitt verksamhetsområde utifrån sina resurser 
och ambitionsnivå.  

Nämnden anser att en mer allomfattande genomlysning bör göras utifrån 
Håbo kommuns förutsättningar till mottagande och behov av samordning.  
Då skapas en större klarhet hur mål ska integreras i kommunens styrnings- 
och ledningsprocess.  

Förvaltningens beredning 
Det förslag till program som beredningen har arbetat fram identifierar 
viktiga områden för en framgångsrik integration av invandrare och 
nyanlända. Dock så anser kommunstyrelsens förvaltning att både de 
identifierade områdena i programmet, såväl som programmet i sin helhet, 
beskrivs i övergripande och generella ordalag.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför att det är svårt att med 
programmet som utgångspunkt definiera vad som bör uträttas och 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2550 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 98 KS 2014/81 

 

genomföras inom de olika kommunala verksamhetsområdena, vilket innebär 
att det blir problematiskt för enskilda nämnder att fatta beslut om konkreta 
mål och åtgärder. Speciellt eftersom mycket av det som programmet 
nämner, till exempel gällande modersmålsundervisning, är redan ålagt 
kommunen via lagstiftning. Det innebär även att det utifrån programmet blir 
svårt för kommunstyrelsen att följa upp och utvärdera enskilda nämnders 
eventuella mål och åtaganden.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser därför programmet bör kompletteras 
med ytterligare information om hur de tilltänkta handlingsplanerna ska 
utformas.   

Kommunstyrelsens förvaltning kan även konstatera att det i programmet 
föreslås att kommunstyrelen ska ansvara för både samordning och 
uppföljning av programmets intentioner. Kommunfullmäktige har beslutat 
att via reglemente delegera till socialnämnden att leda och ansvara för 
arbetet inom både flyktingmottagandet och åtgärder för arbetslösa. På grund 
av detta återfinns även kommunens samlade kompetens inom integrations- 
och flyktingpolitiska frågor på socialförvaltningen. Ett sådant förfarande 
skulle därför inte vara förenligt med gällande reglementen. Gällande 
uppföljning så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att detta hanteras i 
samband med årsredovisning.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att socialnämnden är bäst lämpad att 
samordna arbetet med programmet samt att tillhandahålla tjänstemannastöd 
till samtliga förvaltningar och nämnder i arbetet med framtagandet av mål 
och åtgärdsplaner. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att 
punkten ansvarsfördelning ges följande lydelse:  

”Integrations- och flyktingpolitiska programmet för Håbo kommun fastställs 
av Kommunfullmäktige. Socialnämnden har samordningsansvaret för att 
driva på arbetet med att genomföra programmets intentioner. Varje styrelse 
och nämnd har att varje nämnd och styrelse har till uppgift att genomföra 
programmets intentioner inom ramen för den ordinarie 
verksamhetsplaneringen, med tjänstemannastöd från socialförvaltningen. 
Samtliga förvaltningar och bolag ska bedriva både ett internt arbete i 
förhållande till sina medarbetare och ett externt arbete i förhållande till 
Håbo kommuns invånare. I Håbo kommun ska varje nämnd och styrelse 
årligen upprätta en plan för hur man ska arbeta för ökad integration.” 

Gällande frågan om kommunikation så anser kommunstyrelsens förvaltning 
inte att en separat kommunikationsplan kopplat till programmet bör 
upprättas. Kommunikationsplaneringen bör istället ske i samband med 
upprättandet av respektive nämnds verksamhetsplanering och de aktiviteter 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 98 KS 2014/81 

 

som återfinns där. Därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att det sista 
och avslutande stycket under rubriken kommunikation styrks.    

Kommunstyrelsens förvaltning anser även att socialnämnden bör uppdras att 
till kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas.  

Beslutsunderlag 
– Integrations- och flyktingpolitiskt program. 
– Skolnämndens beslut 2014-06-16, § 53. 
– Tillståndsnämndens beslut 2014-06-16, § 52. 
– Socialnämndens beslut 2014-06-10, § 85. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-29.  
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Styrelsen beslutar anta förvaltningens förslag till ändringar. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktiges beslut  

1. Fullmäktige beslutar anta integrations- och flyktingpolitiskt program 
komplett med kommunstyrelsens föreslagna ändringar. 

2. Fullmäktige beslutar att uppdra till socialnämnden att till 
kommunstyrelsen komplettera programmet med information om hur 
handlingsplanerna ska utformas.  

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2550 
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KOMMUN 

Tillståndsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
2014-06-16 

HÄBO KOMMUN 
KOM.iUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -06- 2 4 
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Yttrande över förslag till Integrations- och flyktingpolitiskt 
program 

Sammanfattning 
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott fått rubricerat 
program för att lämna synpunkter under dess remisstid. 

JUSTERARE 

Bygg- och miljöförvaltningen har tagit del av förslaget till program och 
kommenterar med några synpunkter förslaget som tillstyrks, förutom den 
del som avser att varje nämnd årligen ska upprätta en plan för hur nämnden 
ska arbeta för ökad integration. 

Ärendet 
Tillståndsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 maj 
2014 fått förslag till Integrations- och flyktingpolitiskt program för yttrande. 

Kommunfullmäktige beslöt i november 2013 att inrätta en tillfällig 
beredning med uppdrag att redovisa förslag till dels ett integrationspolitiskt 
program och dels till ett flyktingpolitiskt program. Beredningen har nu 
avslutet sitt arbete och har lagt fram ett förslag till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program som har blivit remitterat till samtliga nämnder för 
yttrande. 

Syftet med programmet är att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna 
inom kommunen, ge underlag för prioriteringar och peka ut en riktning för 
framtiden. Det är fyra prioriterade områden som har pekats ut som särskilt 
viktiga och det är boende, hälsa, samverkan och sysselsättning. I 
programmet läggs också fast en värdegrund. 

Programmet ska fastställas av kommunfullmäktige, medan 
kommunstyrelsen har samordningsansvaret för att driva på arbetet med 
genomförande av programmets intentioner. Varje styrelse och nämnd har till 
uppgift att utifrån sina ansvarsområden formulera mål och åtgärdsplaner för 
att genomföra programmet. Dessutom ska det årligen upprättas en plan för 
hur nämnden ska arbeta med för ökad integration. 

Synpunkter 
I den roll som Tillståndsnämnden har med omfattande myndighetsutövning 
kring miljö, hälsa, livsmedel, byggnadsväsendet och 
bostadsanpassningsbidrag ligger redan som grund i gällande lagstiftning att 
alla ska behandlas lika. 

När det gäller nämndens arbete inom milj ö och hälsoskydd är 
utgångspunkten att bidra till goda förhållanden för alla grupper av 
märmiskor oavsett kulturell bakgrund eller etnicitet. Likaså när det gäller 
den byggda miljön är utgångspunkten att göra den möjlig och lämplig för 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-06-16 

Tillståndsnämnden 

JUSTERARE 

TSTN §52 TSTN 2014/33 

alla. Att inte göra undantag för tillgänglighetsiaaven är här viktigt för att 
inte försvåra för någon grupp med till exempel funktionshinder. 

Planeringen av kornmunens tillväxt med ny bebyggelse måste naturligtvis 
ha detta med integration utifrån alla dimensioner som målbild. Dock är det 
inte Tillståndsnämnden som ansvarar för planeringen, utan bygglov blir mer 
som ett "kvitto" på den goda planeringen såväl på översiktlig nivå som på 
den mer detaljerade nivån i form av detaljplan. 

Mot bakgrund av ovanstående anser Bygg- och miljöförvaltningen inte att 
det kan anses erforderligt att Tillståndsnämnden årligen ska upprätta en plan 
med mål och åtgärder för hur arbetet med integrationsfrågorna ska ske. I 
övrigt finns inga synpunkter på det framlagda förslaget. 

Däremot ska det alltid läggas omsorg om att den kommunikation och 
information som nämnden tillhandahåller lätt ska förstås av alla Att arbeta i 
en mångkulturell miljö och möta människor från olika länder är vardag för 
många av oss. Därför är det också viktigt att göra personal medvetna på 
vilket sätt de kulturella olikheterna kan påverka i våra möten och kontakter. 
En sådan utbildning planeras därför genomföras under kommande höst. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning 
Den sammantagna bedömningen av förslaget till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program är att Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 
Tillståndsnämnden att tillstyrka med undantag av kravet på årlig plan. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Integrations- och flyktingpolitiskt program 

- Tjänsteskrivelse, daterad 2014-06-02 

Beslut 

l. Tillståndsnämnden tillstyrker förslaget till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program med undantag av kravet på att 
Tillståndsnämnden årligen ska upprätta en plan med mål och åtgärder 
för hur arbetet med integrationsfrågorna ska ske. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.283 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 
KOMMUN 

Socialnämnden 

2014-06-10 
t1 M. o v 1\. u ('•l t~' l U i 'i 

KOM'AUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
INKOM 

2014 -06- 1 9 
SN § 85 SN 2012/20 

Svar på remiss rörande integrations- och flyktingpolitiskt 
program 

Sammanfattning 

KS unr 

En tvärpolitisk arbetsgrupp har under våren arbetat fram ett förslag till 
integrations- och flyktingpolitiskt program. Inom socialförvaltningen på 
tjänstemannanivå har arbetet letts av förvaltningens flyktingsamordnare och 
avdelningschefen för denna verksamhet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den2014-05-06 att remittera 
förslaget till samtliga nämnder får yttrande. 

Bedömningen är att det är ett bra övergripande program som fokuserar på de 
livsområden som är viktiga får en person som är nyanländ i Sverige. Det 
handlar om områden såsom hälsa, sysselsättning, boende och samverkan 
mellan myndigheter. 

Med programmet som grund finns det goda fårutsättningar för Håbo 
kommun att ytterligare utveckla mottagandet av flyktingar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1490 
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-05-06 § 72 
Program/policy, daterad 2014-04-26, nr SN 2014.551 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
förslaget till Integrations- och flyktingpolitiskt program. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Heg.nr 
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HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

skolnämnden 

SKN §53 

Datum 
2014-06-16 

SKN 2014/125 

skolnämndens yttrande över förslag till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program för Håbo kommun 

Sammanfattning 

HAGO K01'1MUN 
KOM\I.JNSTYREiSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

2014 -06- 2 6 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 (§ 90) att imätta en 
tillfällig beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett 
integrationspolitiskt program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Beredningen är nu avslutad och har till kommunstyrelsens arbetsutskott 
redovisat ett förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program for Håbo 
kommun. · 

Kommunstyrelsens arbetsutskott inkom den 20 maj 2014 (§ 72) till 
skolnämnden med begäran om yttrande över forslag till integrations- och 
flyktingpolitiskt program. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2014. 

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar bifogat yttrande som svar på 
f'orslag till integrations- och flykthtgpolitiskt program. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordforanden: skolnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till 
yttrande över integrations- och flyktingpolitiskt program for Håbo kommun. 
Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Föredragningslista ärende 16, 2014-06-09, SKN2014/125 m 2014.2280 
Tjänsteskrivelse, SKN20141125 m 2014.2108 
Yttrande över förlag till integrations- och flyktingpolitiskt program i 
Håbo kommun, 2014-05-26 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 72), 
2014-05-06 
Förslag till integrations- och flyktingspolitiskt program 

Beslut 

l. skolnämnden beslutar att anta forvallningens forslag till yttrande över 
integrations- och flyktingpolitiskt program for Håbo kommun. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 

EXPEDIERAD SIGNATUR 



T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-26 
Vår beteckning 

SKN2014/125 nr 2014.2108 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

Skolnämndens yttrande över förslag till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program för Håbo kommun 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2013 (§ 90) att inrätta en 
tillfällig beredning med uppdrag att redovisa förslag dels till ett 
integrationspolitiskt program och dels till ett flyktingpolitiskt program. 

Beredningen är nu avslutad och har till kommunstyrelsens arbetsutskott 
redovisat ett fårslag till integrations- och flyktingpolitiskt program får Håbo 
kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott inkom den 20 maj 2014 (§ 72) till 
skolnämnden med begäran om yttrande över förslag till integrations- och 
flyktingpolitiskt program. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 juni 2014. 

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar bifogat yttrande som svar på 
förslag till integrations- och flyktingpolitiskt program. 

Beslutsunderlag 

- Yttrande över förlag till integrations- och flyktingpolitiskt program i 
Håbo kommun, 2014-05-26 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU § 72), 
2014-05-06 

Förslag till integrations- och flyktingspolitiskt program 

Förslag till beslut 

l. Skolnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande över 
integrations- och flyktingpolitiskt program får Håbo kommun. 

2. Yttrandet överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 



YTTRANDE 1(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-26 
Vår beteckning 

SKN2014/125 nr 2014.2109 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Hans Elmehed, förvaltningschef 
0171-526 10 
hans.elmehed@bildning.habo.se 

Skolnämndens yttrande över förslag till Integrations- och 
flyktingpolitiskt program för Håbo kommun 

Den 20 maj 2014 har ett förslag till integration- och flyktingpolitisk 
program inkommit till bildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara 
kommunstyrelsen till handa senast den 30 juni 2014. 

Programmet tar sin utgångspunkt i Håbo kommuns övergripande politiska 
mål samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter och 
barnkonventionen. 

De områden som lyfts fram i programmet som prioriterade är boende, hälsa, 
samverkan och sysselsättning. Barn och ungas tillgång till modersmåls
undervisning lyfts särskilt fram liksom tillgången till det svenska språket 

I progranunet tilldelas kommunstyrelsen ett samordningsansvar för att driva 
arbetet med att genomföra progranunets intentioner. Varje styrelse och 
nämnd har till uppgift att utifrån sina ansvarsområden formulera mål och 
åtgärdsplaner för att genomföra progranunet Samtliga förvaltningar ska 
också driva ett intern och externt arbete. Varje nämnd och styrelse ska 
årligen upprätt en plan för hur man ska arbeta för ökad integration. 

Yttrande 
Att värna om möjligheten för flyende människor att söka skydd i Sverige är 
en viktig del i arbetet med mänskliga rättigheter. För att flyktingmottagande 
och integration ska vara väl fungerande behövs att hela samhället medverkar 
till att introducera den nyanlände. Här spelar hemkommunen en viktig roll 
och det är därför viktigt att kommunen har en gemensam målsättning och 
helhetssyn i sitt arbete. 

Kommunen har ansvar för praktiskt stöd i mottagande i form av bostad, 
skola, svenskundervisning för invandrare, barnomsorg, samhällsorientering, 
introduktionsinsatser för barn samt vid behov kompletterande försörjning. 
För de ensamkommande barnen har kommunen det främsta ansvaret för 
såväl planering av introduktionsinsatser som för den övergripande omsorg 
som barnet behöver. 

Såväl skolnämnden som bildningsnämnden kommer inom sina 
verksamhetsområden i kontakt med flyktingar och nyanlända i form av barn 
i förskoleverksamhet, öppna förskolor, elever i klasser och särskilda 
förberedelseklasser samt gymnasieelever som i första hand går 
introduktionsprogrammet - språkintroduktion samt vuxna elever vid 
Svenska för invandrare (SFI). 



YTTRANDE 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-26 
Vår beteckning 

SKN2014/125 nr 2014.2109 

För att programmets övergripande mål om samverkan ska nås bör det finnas 
en genomgående samsyn även i implementeringen av planen. I programmet 
föreslås att varje enskild styrelse och nämnd ska få till uppdrag att upprätta 
enskilda planer och mål. På detta sätt överlämnas ansvaret till varje enskild 
rorvaltning och nämnd att själva göra en problemformulering av vilka 
åtgärder som behövs för att skapa förbättringar inom sitt verksamhetsom
råde utifrån sina resurser och ambitionsnivå. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att en mer allomfattande 
genomlysning bör göras utifrån Håbo kommuns förutsättningar till 
mottagande och behov av samordning. Då skapas en större klarhet hur 
dessa mål ska integreras i kommunens styrnings- och ledningsprocess. 

Arbetet bör ske gemensamt av förvaltningarna. Förvaltningarnas 
förutsättningar, skyldigheter, förbättringsområden och verksamhetsmål kan 
då specificeras ytterligare och det bör redogöras hur kommunens samverkan 
mellan förvaltningar och med andra berörda myndigheter ska gå till, liksom 
eventuell ansvars- och resursfördelning. 

Kommunstyrelsen föreslås vara ansvarig för samordning och uppföljning av 
programmets intentioner samt även ha en samordnande roll vad gäller 
information till kommunens innevånare för att bättre kunna kommunicera 
kommunens helhetssyn och undvika fragmentering av information. 
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HÅBO 
PROGRAM/POL! CY 2 

KOMMUN Datum Vår beteckning 

2014-04-23 SN 2012/20 nr 2014.551 

Kommunens mål 

Bam och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och 
lärande. 

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommtm. 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

Värdegrund 

Alla som konm1er i kontakt med Håbo konunun har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 

"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med 
förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap" (FNs 
allmänna förklaring om de mänskliga rättighetema, Artikel l). 

Alla barn har rätt till villkor och till skydd mot diskriminering. Alla hams bästa ska 
beaktas vid alla beslut som fattas. Alla bam har rätt till inflytande, yttrande - och 
åsiktsfrihet samt till integritet (FN s barnkonventions grundläggande principer). 



HÅBO 
PROGRAM/POLICY 3 

KOMMUN Datum Vår beteckning 

2014-04-23 SN 2012/20 nr 2014.551 

Övergripande utgångspunkt 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett 
bakgrund. 

Integrations-och flyktingpolitiska programmet omfattar alla som lever och verkar i 
1-Iåbo kommun. Integration bygger på våra demohatiska värderingar, det vill säga allas 
rätt att delta i samhället på lika villkor. I 1-Iåbo kommun är utgångspunkten att alla 
människor har sanm1a värde samt är en tillgång. Bara tillsammans skapar vi en 
1 interkulturell kommun. 

1-Iåbo kommer att fortsätta utvecklas mot ett interkulturellt samhälle. Med det menas att 
alla ska ha möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar 
samt att fokus ligger på att bam och unga ska ges bästa förutsättningarna för utveckling 
och lärande. För detta arbete krävs att vi uppmärksammar föreställningar om kön samt 
social, etnisk och religiös bakgrund, som begränsar den enskildes utveckling och leder 
till försämrade livschanser. 

Syfte 

Programmet syftar till att skapa en helhetssyn på integrationsfrågorna inom kommunen, 
ge underlag för prioriteringar och peka ut en riktning för framtiden. 

Prioriterade områden 

• Boende 

• Hälsa 

• Samverkan 

• Sysselsättning 

Boende 

1-Iåbo kommun ska verka för att stärka bostadsintegration och förbättra boendemiljöer 
som bidrar till attraktiva bostadsområden. Allas delaktighet i konununens utveckling är 
en viktig del för ökad integration och för att förbättra de sociala och miljömässiga 
villkoren. 

1 interlwlturell (av inter-och kultur) avser processer där människor med olika språk och kulturer kommunicerar och 
interagerar med varandra (www.ne.se). 



HÅBO 
PROGRAM/POLICY 4 

KOMMUN Datum Vår beteckning 

2014-04-23 SN 2012/20 nr 2014.551 

Hälsa 

En viktig förutsättning för integration och delaktighet i samhället är god hälsa. 
Kommunens strategi ska vara att utveckla en välfård med god kvalitet för alla. Ett 
samhälle är välmående när alla invånare har möjlighet att förverkliga sin potential, och 
det till fullo inser att alla invånare är ömsesidigt beroende av varandra för att skapa 
välstånd och god utveckling. 

Samverkan 

Samverkan är en viktig del i Håbo konumms integrationsarbete, inte minst mellan 
kommunens olika verksamheter. Detta gäller även mellan och gentemot olika aktörer i 
samhället såsom landstinget, myndigheter, utbildningsväsendet, föreningslivet, företag, 
religiösa samfund och det övriga civila samhället vilka också ska stimuleras till att 
samverka för ökad integration. 

Sysselsättning 

Tillgång till det svenska språket är en viktig del i integrationen. Förskola, skola och 
fritidsverksamhet i Håbo kommun ska ge hög kunskapsnivå i språk, interkulturell 
kompetens och i arbetet för allas lika värde. Alla ska ha tillgång till det svenska språket 
och samhällsinformation i samband med introduktionen till det svenska samhället. 
Utbildningssektom har en viktig uppgift att ge alla barn och ungdomar tillgång till 
modersmålsundervisning. 

Arbete är en viktig nyckel till etablering och är ett medel för människor att käm1a 
delaktighet och att vara oberoende. I Håbo kommun är goda kontakter med näringslivet, 
ett aktivt arbetsmarknads-och integrationsarbete, viktiga delar för att bidra till arbete 
och tillväxt i kommunen och i regionen. 

Tillvägagångssätt 

Integration, delaktighet och interkulturella möten bygger på jämlikl1et, samförstånd och 
respekt mellan mätmiskor. Dessa värderingar ska prägla alla verksamheter i konummen. 
I integrationsarbetet strävar Håbo konunun efter att skapa en inkluderande kultur fri från 
diskriminering. Att arbeta interkulturellt i Håbo skapar nya perspektiv och ger ökad 
kunskap om olika människors resurser och behov. Detta för att generera mervärde för 
konummens verksamheter och medarbetare liksom för dem som nyttjar konmmnens 
service och tjänster. 

Ansvarsfördelning 

Integrations-och flyktingpolitiska programmet för Håbo kommun fastställs av 
Kommunfullmäktige. Konununstyrelsen har samordningsansvaret för att driva på 
arbetet med att genomföra progranunets intentioner. Vatje styrelse och nänmd har till 
uppgift att utifrån sina ansvm·sonu·åden formulera mål och åtgärdsplaner för att 
genomföra programmet. Samtliga förvaltningar och bolag ska bedriva både ett internt 
arbete i förhållande till sina medarbetare och ett extemt arbete i förhållande till Håbo 
konununs invånare. I Håbo kommun ska varje nämnd och styrelse årligen upprätta en 
plan för hur man ska arbeta för ökad integration. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 99 KS 2014/44 

 

Redovisning av beredd motion med förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär Fred Rydberg (KD) 
Sammanfattning 
Håbo kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
större antal medborgare med finsk anknytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av kommunal service, kommunicera på sitt modersmål 
finska.  

Motionären föreslår; 

• att det införs en finskspråkig avdelning på ett äldreboende  

• att om det inte finns underlag för en hel avdelning att det finns 
finskspråkig personal att tillgå på en avdelning under merparten av 
dygnet. 

Kommunfullmäktige överlämnade 2014-02-24, § 125, ärendet till 
kommunstyrelsen för utredning. Genom remiss uppdrogs socialnämnden att 
utreda ärendet. Av socialnämndens yttrade framgår bland annat följande: 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler-
språkig kompetens på kommunens äldreboenden.  

I dagsläget finns det inte en egen avdelning för finsktalande äldre. Men på 
varje äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardagsfinska. Vid nyrekryteringar försöker för-
valtningen alltid medvetet öka andelen finsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kommer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre-
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning för finsk-
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning för demens-
sjuka eller för personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utförlig svar på motionen framgår i tjänsteskrivelse, daterad 
2014-05-26. 

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen om finsk-
språkigt äldreboende och överlämnar därmed svaret till kommunfull-
mäktige. 

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2551 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 99 KS 2014/44 

 

Beslutsunderlag 
– Motion 2014-02-24. 
– Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 125. 
– Socialnämndens yttrade 2014-06-10, § 82. 
– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-05-26. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-02. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till socialnämndens yttrande, att 
anse motionen besvarad. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2551 

           

           

 



Till Håbo kommunfullmäktige 24 februari 2014. 
 
Motion angående ett finskspråkigt äldreboende. 
 
Håbo kommun är sedan en tid ett finskspråkigt förvaltningsområde där medborgare har rätt till en 
finskspråkig service i kontakt med kommunen. Håbo har ett växande antal personer över 65 år, 
varav flera är i behov av boende med olika servicenivåer. Fler kommer att drabbas av olika former 
av demens eller stroke och kommer att behöva ett äldreboende med en högre servicegrad och vård. 
Man vet att personer som har lärt sig ett språk som barn och senare tillägnar sig ett nytt kan ha svårt 
med det nya språket när demenssjukdomarna börjar visa sig. Många tappar då delvis eller helt sin  
förmåga att tala och förstå svenska. 
Med tanke på detta föreslår vi att en finskspråkig äldrevårdsavdelning startas på en av våra 
äldreboenden. Finner man att det inte är ett så stort behov att det skulle motivera en hel avdelning 
som är helt finskspråkig vill vi föreslå att en avdelning har en finskspråkig kompetens så att där 
alltid finns finsktalande personal att tillgå under merparten av dygnet. 
 
Vårt förslag är: 
 
- att införa en finskspråkig avdelning på ett äldreboende 
 
- att om det inte finns underlag till en hel avdelning att det finns finskspråkig personal att tillgå på 
en avdelning under merparten av dygnet. 
 
 
 
Fred Rydberg  Kristdemokraterna 
 
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-26 SN nr 2014.1488 

Socialförvaltningen 
 
Thomas Brandell, socialchef  
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

 

 
Svar på motion angående ett finskspråkigt äldreboende 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens svar på motion om 
finskspråkigt äldreboende och överlämnar svaret till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Fred Rydberg (KD) har i en motion till kommunfullmäktige den 24 februari 
föreslagit att en finskspråkig avdelning ska inrättas på ett av kommunens 
äldreboenden. Om behovet inte är så stort att det motiverar en hel avdelning 
föreslår motionären att en avdelning ska ha finskspråkig kompetens 
innebärande att det alltid finns finsktalande personal att tillgå under 
merparten av dygnet. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun är en av de kommuner i landet där antalet äldre ökar mest de 
kommande åren. En del av den ökningen kommer att vara personer som är 
finsktalande. I dagsläget finns inte en egen avdelning för finsktalande äldre. 
På samtliga äldreboenden finns dock finsktalande personal och vid 
rekryteringar försöker förvaltningen medvetet öka den andelen. 

Tillsammans med ansvarig för det finskspråkiga förvaltningsområdet har 
också flera svensktalande personal inom äldreomsorgen deltagit i en 
språkkurs i vardagsfinska för att i varje fall kunna lite vardagsfraser. Det har 
varit uppskattat bland personalen och de finsktalande som bor på våra 
äldreboenden. 

Om en finsktalande avdelning ska inrättas måste man först ta ställning till 
hur detta ska genomföras. Ska det finsktalande som bor på våra boenden 
idag erbjudas att flytta till den nya avdelning eller ska det ske successivt i 
samband med att en ny avdelning startas? Det praktiskt bästa alternativet är 
att det sker successivt i samband med att en ny avdelning startar då det 
annars skulle behövas stora omflyttningar bland de boende. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att det är viktigt med 
språkkompetens på våra äldreboenden. Det är också viktigt med en kulturell 
kompetens som är svår att tillägna sig fullt ut om man inte är uppväxt inom 
en viss kultur. Det handlar om finska traditioner, finsk mat med mera. 

Ett nytt äldreboende bedöms behövas i Håbo kommun kring årsskiftet 
2016/2017. I samband med start av detta boende är det lämpligt att erbjuda 
åtminstone en avdelning för finsktalande. Det måste dock utredas om det 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-05-26 SN nr 2014.1488 

 

ska vara en avdelning för demenssjuka eller för personer som behöver 
äldreboende av mer somatiska skäl. 

De finsktalande äldre som redan idag bor på något av kommunens 
äldreboenden kan erbjudas att flytta till den nya avdelningen om man så 
önskar. Om det då skulle finnas ett tillräckligt stort intresse för detta så är 
det lämpligt att starta en finsktalande avdelning. 

Beslutsunderlag 
– Motion angående ett finskspråkigt äldreboende  
__________ 
Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
 

   
Thomas Brandell 
socialchef  

  

 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLl 
Datum 
2014-06-10 

Socialnämnden HAb() KOi'iii<\UN 
KOMIIUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

INKOM 

SN § 82 SN 2014/12 2014 -06- t 9 

Svar på motion angående finskspråkigt äldreboende 

Sammanfattning 
Kristdemokratema, Fred Rydberg (KD) har i motion föreslagit att i ett av 
kommunens äldreboenden inrätta en finskspråkig avdelning. Om behovet 
inte är så stort att det motiverar en hel avdelning föreslår motionären att en 
avdelning ska ha finsktalande personal att tillgå under merparten av dygnet. 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på kommunens äldreboenden. 

I dagsläget finns det inte en egen avdelning får fmsktalande äldre. Men på 
varje äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensktalande 
personal har fått lära sig vardagsfinska. Vid nyrekryteringar fårsöker för
valtningen alltid medvetet öka andelen finsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kommer att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I san1band med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning får finsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning får demens
sjuka eller får personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utfårlig svar på motionen framgår i tjänsteslaivelse, daterad 
2014-05-26. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-05-26, nr SN 2014.1488. 
Delegations beslut, daterad 2014-03-06, dnr KS 2014/44 
Motion, daterad 2014-02-24 

Beslut 

l. Socialnänmden godkäm1er förvaltningens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlämnar därmed svmet till kommunfull
mäktige. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

HBg.nr 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 100 KS 2011/42 

 

Redovisning av ej beredda motioner och medborgarförslag 
Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska redovisning ske två 
gånger per år av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag. 
Redovisning till fullmäktige skedde senast 2012-12-17, § 140. Samtliga 
motioner och medborgarförslag överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. Styrelens förvaltning överlämnar genom ett 
delegationsförfarande de båda ärendeslagen till annan nämnd för yttrande 
när förslagen inte ingår i kommunstyrelsens kompetens. 

Följande motioner och medborgarförslag är under beredning: 

Motion/motionär: Fullmäktige-  Preliminärt datum 
   behandlad: för tidigaste återredovisning 
     till kommunstyrelsen: 
Förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär, Fred     
Rydberg (KD) (2014/44) 2014-02-24  2014-09-01 
 
Om enskilda avlopp i krets- 
lopp, motionär, Göran     
Eriksson (C) (2014/63)  2014-03-24 2014-10-20 
 
Om detaljplan inom Dyarne- 
området och säkrande av verksam- 
heten inom Skeppet, Bålsta tätort, 
motionär Carina Lund (M) (2014/83) 2014-04-28 2014-10-20 
 
Om bra mat till skolbarn och äldre, 
 motionärer: Lisbeth Bolin (C) 
 och Fred Rydberg (KD) (2014/97) 2014-06-09 2014-11-24 
 
Om inrättandet av ett råd för  
integration, motionärer: 
Håkan Welin (FP), Lisbeth  
Bolin (C) och  
Fred Rydberg (KD) (2014/98) 2014-06-09 2014-11-24 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2552 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 100 KS 2011/42 

 

Om att Håbo kommun uttalar sig 
och verkar för att en noll-vision  
"Ingen ung utan arbete", motionärer 
Lisbeth Bolin (C), Göran Eriksson (C) 
och Nihad Hodzic (C) (2014/99) 2014-06-09 204-11-24 
 
Medborgarförslag:  Fullmäktige: Preliminärt datum  
   behandlad   för återredovisning 
        till kommunstyrelsen  
Om förbättrad 
gästbrygga, uppförande  
av orienteringstavla samt  
farthinder för fordonstrafik 
vid och i anslutning till  
småbåtshamnen i  
Aronsborgsviken     
(2009/83)    2009-09-28  2014-11-24  
 
Medborgarförslag om frigörande  
av lokaler för föreningslivet genom 
att Bålsta Gymnastikförening får  
tillgång till för föreningen anpassade 
lokaler (2014/19)  2014-02-24  2014-11-24 
 
Om belysning, beläggning och  
vägmarkeringar efter Kalmarleden, 
Bålsta tätort (2014/35)  2013-02-24  204-11-24 
 
Om att ordna en fortsättning på  
gång- och cykelleden från Söder- 
skogen norra till Viksjö (2013/93) 2013-09-23  2014-10-11 
 
Om att ordna en strandpromenad 
 - Måttan-slottet, Skokloster  
(2013/92)    2013-09-23  2014-10-11 
 
Om trafikförhållanden efter  
Enköpingsvägen, avfarten 146  
från E 18 fram till avfarten 
till Ekillabadet (2013/104) 2013-09-23  2014-10-11 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2552 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 100 KS 2011/42 

 

 
Om att förbättra möjligheten för 
kommunens barn, ungdomar och  
vuxna med funktionsnedsättning  
att ta sig till habiliteringen  
i Bålsta med buss 304 (2014/60) 2014-03-24  2014-10-11 
 
Om förvärv av fastigheter inom  
Dyarne industriområde,  
Bålsta tätort (2014/84)  2014-04-28  2014-11-24 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
 
1. Fullmäktige noterar föreliggande sammanställning av ej beredda motioner och  

medborgarförslag. 
__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2552 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 101 KS 2014/109 

 

Förslag om utökat VA~verksamhetsomåde för fastigheter efter 
Katrinedalsvägen 
 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60, framgår att fyra 
fastigheter efter Katrinedalsvägen har anslutits till det närliggande kommunala 
va~verksamhetsområdet för vatten och spillvatten/avlopp.  
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) har en 
fastighetsägare rätt att använda en allmän VA-anläggning om fastigheten 
är belägen inom verksamhetsområdet. Fastighetsägare skall 
betala avgifter för anslutning och nyttjande av en allmän VA-anläggning. 
 
Enligt samma lag skall kommunen fastställa verksamhetsområdets gränser.  
 
Nämndens redovisar förslag till utökat verksamhetsområde där de aktuella 
fastigheterna ingår. 
 
Nämnden föreslår att det utökande verksamhetsområdet fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse, 2014-05-06. 
– Kartunderlag. 
– Miljö- och tekniknämndens beslut 2014-06-16, § 60. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-01. 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Fullmäktige beslutar anta miljö- tekniknämndens förslag om utökat VA-
veksamhetsområde i enlighet med nämndens beslut 2014-06-16, § 60. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2553 

           

           

 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-06-16 

Miljö- och tekniknämnden 

2014 -06- 2 7 
MTN § 60 MTN 2014/7 

KS Unr 

VA~verksamhetsområde för fastigheter på Katrinedalsvägen 

Sammanfattning 
Fyra fastigheter på Katrinedalsvägen, i anslutning till det befintliga 
ver~samhetsmmådet för konnnunalt vatten och avlopp, har byggts ut med 
konhnunalt vatten och spillvatten. Då fastigheterna ligger i direkt anslutning 
till \tonnnunalt verksamhetsmmåde för vatten och avlopp har anslutning 
gjorts mot det kommunala VA-nätet. Anslutningen är utförd av VA
avdelningens entreprenör på uppdrag av V A -avdelningen. 

Enligt lagen om alhnfuma vattentjfu1ster (SFS 2006:412) har en 
fastjghetsägare rätt att anvfu1da en alhnfu1 V A -anläggning om fastigheten 
f11111s inom V A-anläggningens verksanilietsområde. Fastighetsägare skall 
även betala avgifter för en allmful V A -anläggning om fastigheten fi1ms inom 
V Manläggningens verksamhetsområde. 

Enligt sanmm lag skall konnnunens verksamhetsområde vara fastställt till 
sina gränser. Förslag på utökat verksamhetsområde for vatten och 
spillvatten for fastigheter på Katrinedalsvägen i Övergran har tagits fi'am. 

I enlighet med normalt förfarande skall beslut om VA-verksan1hetso1måde 
för vatten och spillvatten tas. 

Beslutsunderlag 

Karnmderlag 

- Tjfu1steskrivelse, 2014-05-06 

Beslut 

l. Miljö- och tekniknfum1den föreslår konnnunfullmälctige att anta utökat 
V A-verksanilietsmmåde för vatten och spillvatten för fastigheter på 
Katrinedalsvägen i Övergran enligt kmiunderlag. 

Bes lutsexpediering 
Ko1111nunfulhnäktige för beslut 
Milj ö- och tekniknfum1den 

EXPEDIERAD SIGNATUR Nr2014.124B 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 102 KS 2012/74 

 

Förslag om revidering av dagvattenpolicy för Håbo kommun 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-05-05, § 50, framgår bland 
annat följande: Dagvattenpolicyn togs fram 2012 för att möta ett stort behov 
på flera förvaltningar, för att lösa dagvattenfrågor som fått stora och dyra 
konsekvenser för både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. 
Policyn togs också fram för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet för vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla 
avdelningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i framtagandet 
av policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren.  
 
Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
VA-avdelningen skulle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn 
vartannat år med första uppdatering 2014.  

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer för Håbo kommuns 
styrdokument. Policyn har nu anpassats till riktlinjerna för styrdokumenten 
genom att den försetts med en fyraårig giltighetstid. Därefter krävs en 
revidering samt ett nytt beslut som säger att dokumentet fortfarande ska 
gälla. Enligt styrdokumentet ska policyn nu antas av kommunfullmäktige.  
 
Inför revideringen har den nya versionen varit ute på internremiss hos alla 
berörda avdelningar. Berörda avdelningars erfarenheter i arbetet med 
dagvattenpolicyn sedan 2012 har legat till grund för uppdateringen. Inga 
synpunkter har inkommit på VA-avdelningens förslag till uppdatering. 
Uppdateringarna är mindre. De rör bland annat förtydliganden kring hur 
man beräknar dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningarna. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens 
samhällsplanering har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas 
nu en dagvattenutredning fram där resultaten bakas in i detaljplanen och 
används som ett direkt underlag för dimensionering av VA-anläggningen i 
projekteringsfasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kan 
avsättas i plan för dagvattenlösningar. Detta sker för närvarande bland annat 
i de pågående detaljplaneuppdragen för Väppeby äng och Björkvallen. VA-
avdelningen upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit 
lyckad och givit en möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i 
exploateringsfasen, och i förlängningen drabbade kommuninvånare negativt. 
VA-avdelningen upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i 
relation till ramdirektivet för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2554 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-08-19  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KSAU § 102 KS 2012/74 

 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade policyn.  

Förvaltningens beredning 
Enligt kommunallagens (1990:900) 5 kap 26 § ska ett ärende beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Dagvattenpolicyn behandlar 
frågor som rör kommunstyrelsens, tillståndsnämndens och miljö- och 
tekniknämndens verksamhetsområden. Kommunstyrelsens förvaltning anser 
därför att de föreslagna ändringarna i dagvattenpolicyn bör remitteras till 
samtliga ovanstående nämnder för yttrande.  

Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende till miljö- och 
tekniknämnden för kompletterande beredning.   

 
Beslutsunderlag  
– Kommunfullmäktiges beslut KF § 102/2012. 
– Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändringar. 
– Tjänsteskrivelse 2014-07-02. 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut: 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till 
dagvattenpolicy till miljö- och tekniknämnden för kompletterande 
beredning.  

_________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2554 

           

           

 



 

  1(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-02 KS2012/74 nr 2014.2247 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens stab 
Hans Nordstedt, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
hans.nordstedt@habo.se 

 

 
Revidering av dagvattenpolicy 
Sammanfattning 
Av miljö- och tekniknämndens beslut 2014-05-05, § 50, framgår bland 
annat följande: Dagvattenpolicyn togs fram 2012 för att möta ett stort behov 
på flera förvaltningar, för att lösa dagvattenfrågor som fått stora och dyra 
konsekvenser för både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. 
Policyn togs också fram för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet för vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla 
avdelningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i framtagandet 
av policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren.  
 
Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra till miljö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
VA-avdelningen skulle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn 
vartannat år med första uppdatering 2014.  

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer för Håbo kommuns 
styrdokument. Policyn har nu anpassats till riktlinjerna för styrdokumenten 
genom att den försetts med en fyraårig giltighetstid. Därefter krävs en 
revidering samt ett nytt beslut som säger att dokumentet fortfarande ska 
gälla. Enligt styrdokumentet ska policyn nu antas av kommunfullmäktige.  
 
Inför revideringen har den nya versionen varit ute på internremiss hos alla 
berörda avdelningar. Berörda avdelningars erfarenheter i arbetet med 
dagvattenpolicyn sedan 2012 har legat till grund för uppdateringen. Inga 
synpunkter har inkommit på VA-avdelningens förslag till uppdatering. 
Uppdateringarna är mindre. De rör bland annat förtydliganden kring hur 
man beräknar dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningarna. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens 
samhällsplanering har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas 
nu en dagvattenutredning fram där resultaten bakas in i detaljplanen och 
används som ett direkt underlag för dimensionering av VA-anläggningen i 
projekteringsfasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kan 
avsättas i plan för dagvattenlösningar. Detta sker för närvarande bland annat 
i de pågående detaljplaneuppdragen för Väppeby äng och Björkvallen. VA-
avdelningen upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit 
lyckad och givit en möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i 
exploateringsfasen, och i förlängningen drabbade kommuninvånare negativt. 
VA-avdelningen upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i 
relation till ramdirektivet för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 



 

  2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2014-07-02 KS2012/74 nr 2014.2247 

 

Nämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade policyn.  

Förvaltningens beredning 
Enligt kommunallagens (1990:900) 5 kap 26 § ska ett ärende beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Dagvattenpolicyn behandlar 
frågor som rör kommunstyrelsens, tillståndsnämndens och miljö- och 
tekniknämndens verksamhetsområden. Kommunstyrelsens förvaltning anser 
därför att de föreslagna ändringarna i dagvattenpolicyn bör remitteras till 
samtliga ovanstående nämnder för yttrande.  

Mot bakgrund av detta så föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärende till miljö- och 
tekniknämnden för kompletterande beredning.   

 
Beslutsunderlag  
– Kommunfullmäktiges beslut KF § 102/2012 
– Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändringar. 

 
Kommunkansliets förslag till beslut: 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut: 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till 
dagvattenpolicy till miljö- och tekniknämnden för kompletterande 
beredning.  

_________ 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

KOMMUN 2014-05-05 " -HÅi:lO KOMMLJN 

Miljö- och tekniknämnden 
KOWJNSTYRfLBEm FÖRVALTNING 

INKOM 

MTN §50 

Revidering av dagvattenpolicy 

Sammanfattning 

2014 -05- l 5 
MTN 2014/37 

Dagvattenpolicyn togs fram 2012 for att möta ett stort behov på flera 
forvaltningar, for att lösa dagvattenfrågor som fått stora och dyra 
konsekvenser för både Håbo kommun och enskilda kommuninvånare. 
Policyn togs också fram för att tillmötesgå lagkrav i ramdirektivet for vatten 
samt som ett led i arbetet med att följa de 16 nationella miljömålen. Alla 
avdelningar som berördes direkt eller indirekt deltog aktivt i framtagandet 
av policyn. Policyn skickades också på remiss till berörda avdelningar och 
slutversionen tog hänsyn till remissvaren. 

Dagvattenpolicyn antogs av kommunfullmäktige att gälla från och med 
2012-10-08 och tills vidare. Det beslutades även att uppdra tillmilj ö- och 
tekniknämnden att besluta om mindre justeringar och tillägg till policyn. 
V A-avdelningen sknlle enligt beslutsunderlaget uppdaterara policyn 
vartannat år med första uppdatering 2014. 

Kommunfullmäktige antog 2013-04-22 riktlinjer för Håbo kommuns 
styrdoknment. Policyn har nu anpassats till riktlinjema for styrdokumenten 
genom att den forsetts med en fyraårig giltighetstid. Därefter krävs en 
revidering samt ett nytt beslut som säger att doknmentet fmifarande ska 
gälla. Enligt styrdoknmentet ska policyn nu antas av kommunfullmäktige. 

Inför revideringen har den nya versionen varit ute på intermemiss hos alla 
berörda avdelningar. Berörda avdelningars erfarenheter i arbetet med 
dagvattenpolicyn sedan 2012 har legat till gmnd för uppdateringen. Inga 
synpunkter har inkommit på V A -avdehJ.ingens förslag till uppdatering. 
Uppdateringama är mindre. De rör bland annat fortydliganden kring hur 
man beräknar dagvattenflöden i samband med dagvattenutredningarna. 

Arbetet med att implementera dagvattenpolicyn i kommunens 
samhällsplanering har fungerat bra. I de detaljplaner, där det är befogat, tas 
nu en dagvattenutredtung fram där resultaten bakas in i detaljplanen och 
används som ett direkt underlag for dimensionering av V A-anläggningen i 
projekteringsfasen. Policyn har också bidragit till att ytor vid behov kan 
avsättas i plan for dagvattenlösningar. Detta sker för närvarande bland annat 
i de pågående detaljplaneuppdragen för Väppeby äng och Björkvallen. VA
avdelningen upplever att implementeringen av dagvattenpolicyn varit 
lyckad och givit en möjlighet att fånga upp frågor som skapade problem i 
exploateringsfasen, och i förlängningen drabbade kommuninvånare negativt. 
V A -avdelningen upplever också att dagvattenfrågor kan fångas upp i : 
relation till ramdirektivet för vatten, genom att dagvattenpolicyn tagits fram. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Miljö- och tekniknämnden 

MTN §50 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-05-05 

MTN 2014/37 

Kommunfullmäktiges beslut KF § l 02/2012 

Reviderad dagvattenpolicy med markerade ändringar. 

Tjänsteskrivelse, 2014-03-31 

Beslut 

l. Milj ö- och tekniknämnden godkäm1er revideringen och överlämnar 
reviderad dagvattenpolicy till kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsexpediering 
V A-avdelningen 
Konmmnfullmäktige för beslut 

EXPEDIERAD SlGNATU!\l UTDAAGSBES1YRKNING Nr 2014.933 
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KOMMUN 

POLICY 
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2012-10-08 

1 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2014.xxxx 



POLICY 2 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-08 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2014.xxxx 

Policy 
Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter för dagvatten samt specifika punkter för 
hanteringen av dagvatten i samhällsplaneringsskeden. 

Policyn ska gälla i hela kommunen även om vissa delar bara är anpassningsbara på områden som 
fitms inom verksamhetsområdet för kommunalt V A. 

Policyn ska gälla både vid nyexploatering samt om möjligt vid förändringar i markanvändande som 
kan leda till att nya detaljplaner tas fram. 

Dagvattenpolicy 

Övergripande 
• Den föreslagna gemensamma terminologin kring dagvatten ska användas. 

• Arbeta för att minska och/eller utjämna flödet av dagvatten. 

• Belastningen ska inte öka i samband med exploatering. 

• Arbeta för att minska andelen hårdgjorda ytor. 

• Vid lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas till den naturliga vattenbalansen, 

• Arbeta för att bevara den naturliga infiltrationen, fördröjningen och avritmingen. 

• Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. 

• När nya dagvattenlösningar planeras ska de planeras på ett sådant sätt att minsta möjliga flöde 
ska passera vidare till det befintliga dagvattetmätet. 

• Rening av dagvatten ska beaktas om förutsättningar för omhände11agande nära källan saknas. 

Biltvätt på gatan 

• Det är ej tillåtet att tvätta bilen på gata, garageuppfait eller annan asfalterad yta. 

• Det är ej tillåtet att tvätta bilen i garage med golvavlopp. 

• Avspolning av lera, grus eller damm från privat fordon utan mwändning av tvättkemikalier är 
tillåtet om fordonet står på gräsbevuxen mark eller grusplan. A vrilmin g ska inte kmma ske till 
dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö eller dylikt. Det får inte heller fitmas vattentäkter i 
närheten som kan påverkas. Markägarens medgivande krävs. 

• Ovanstående punkt kan godtas vid enstaka tillfållen för fordon i yrkesmässig verksamhet, 
dock inte för tyngre fordon. 
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POLICY 3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2012-10-08 

Vår beteckning 
MTN2011/61 nr 2014.xxxx 

Dagvallendammar 
• Dagvattendammar i Håbo kommun ska endast stängslas om det föreligger särskilda skäl. 

Kontrollprogram och föroreningshalter 
• Kontrollprogram för dagvattenanläggningar ska om dagvattenprover tas, använda sig av de 

föreslagna riktvärdena får dagvatten. 

• Vid bedömning av reningsbehov från specifika områden ska analysresultatjämföras med de 
förslagna riktvärdena för dagvatten. 

Markanvisnings- & exploateringsavtal 
• Markanvisningsavtal och exploateringsavtal ska skrivas så att de följer Håbo kommuns 

dagvattenpolicy. 

• Krav på LOD ska alltid skrivas in i markanvisnings- och exploateringsavtal. 

• I samband med exploatering genom utomstående exploatör ska förproj ektering och 
projektering av dagvattensystem göras i smmåd med VA-avdelningen. 

Dagvattenutredningar 

• Dagvattenutredningar ska alltid utföras i samband med upprättandet av nya detaljplaner. 
Undantag medges endast om det föreligger särskilda skäl och avgörs i samråd med V A
avdelningen. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa dagvattenflöden/mängder före och efter exploatering i 
området. Det ska specificeras vi lken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak 
respektive körytor och parkeringar. 

• Flödesberäkningar och dimensioneringar ska baseras på l O-års regn och dimensionering följa 
branschstandard (P90) samt utgå från att belastningen inte ska öka i samband med 
exploatering. Flödena ska klimatkompenseras. 

• Flödeskraven ska om inte annat överenskommits med V A-avdelningen ställas i övergången 
från kvatiersmark till allmän mark. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa tillgänglig mark för infiltration och/eller fördröjning samt 
hur stor del av dagvattnet som avses infiltreras och hur stora infiltrations och/eller 
fördröjningsvolymer som krävs. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa otmåden med risk för instängda ytor med avseende på 
dagvatten. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa hur dagvattnet ska tas omhand nära källan. 

• Dagvattenutredningen ska beskriva aktiviteter i området, inklusive transporter av miljöfarliga 
ämnen samt trafikmängd. 

3 



HÅBO 
POLICY 4 

KOMMUN 
Datum 
2012-10-08 

Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2014.xxxx 

• Dagvattenutredningen ska ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster i samband med 
klimatförändringar. 

• Dagvattenutredningen ska redovisa påverkan på, samt MKN för reci ienten. 

Planskedet 
• Huvudprincipen för allmän plats är att dagvatten ska infiltreras och i andra hand fördröjas. 

• Huvudprincipen för kvm1ersmark är att dagvatten ska tas omhand genom LOD - lokalt 
omhände11agande av dagvatten. 

• Om förutsättningar saknas för LOD eller infiltration nära källan ska vattenflödet utjämnas och 
fördröjas innan avledning sker tillledningsnät och/eller recipient. 

• Det vatten som inte km1 infiltrera eller omhände11as nära källan ska om möjligt avledas i 
öppna avrinningsstråk 

• Dagvatten ska ej infiltreras om: 
- mm·ken är förorenad eller om det fitms misstmlke om förorening. 
- det finns risk för förorening av grundvattnet. 
- det finns risk för skador på befintlig bebyggelse eller anläggningar eller annan skada. 
-naturen eller jordarten inte är lämplig för infiltration eller utsläpp av dagvatten. 

• I samband med detaljplanering av områden inom avrinningsområdena nr 2, 3 & 5 för 
dagvatten, se bilaga 2, ska någon form av reningsanläggning för dagvatten beaktas. 

• Detaljplaner ska specificera hur och var dagvattenhantering ska ske: 
Dagvattenhanteringen ska regleras som en planbestämmelse och beskrivas i 
planbeskrivningen och utrymme ska avsättas för dagvattenhanteringen i plankmtan. 

Bygglovsskedet 
• Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i beslutet om bygglov tas med en punkt om hur 

dagvatten ska tas omhand. 

• Om det i byggskedet finns risk att infiltrationsytor får packskador eller att det sker skador på 
vegetation m.m. som avsevärt försämrar infiltrationsmöjligheter ska dessa ytor skyddas under 
byggskedet 

• Dagvatten ska vm·a en kontrollpunkt i den kontrollplan som upprättas i saJ.Tiband med att 
bygglov ges samt diskuteras på byggsmmådet. Om planbestänm1elserna inte följ s beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett skäl att inte utfärda slutbevis. 
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POLICY 5 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2012-10-08 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2014.xxxx 

Bilaga 1 Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp 

Föreslagna riktvärden för dagvatten utsläpp. Riktvärden avser 
årsmedelhalter och tota/halt. 

Riktvärde 

Enhet 1M 2M 15 25 3VU 
p IJg/1 160 175 200 250 250 

N mg/l 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 

P b ~Jg/1 8 10 10 15 15 

C u fJg/1 18 30 30 40 . 40 

Z n IJg/1 75 90 90 125 150 

Cd IJg/1 0,40 0,50 0,45 0,50 0,50 

C r f,lg/1 10 15 15 25 25 

Ni IJg/( 15 30 · 20 30 30 

ss mg/l 40 60 50 75 100 

olja mg/l 0,40 0,70 0,50 0,76 1,0 

Föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp (Alm, Banach & Larm 2010) 

Tabellen med de föreslagna riktvärdena ska läsas så att riktvärde på nivå l itmebär direktutsläpp till 
recipient, nivå 2 ett delmm·åde som inte har direktutsläpp till recipient samt nivå 3 en specifik 
verksamhetsutövare som inte har direktutsläpp till recipient. Riktvärdena är också varierande på 
grund av recipientens storlek. En mindre sjö, havsvik eller vattendrag betecknas "M". Andra 
recipienter som hav eller stora sjöar betecknas "S". "VU" betecknar verksamhetsutövare. 

Ur : Alm, Banach, Larm 20 l O Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa 
övriga ämnen i dagvatten. Rapport 2010-06 Svenskt Vatten Utveckling 

5 



HÅBO 
POLICY 
Datum 

KOMMUN 2012-10-08 

Bilaga 2 Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

6 
Vår beteckning 

MTN2011/61 nr 2014.xxxx 

Avrinningsområden för dagvatten i Bålsta 

Utdrag ur VA-databas, Håbo kommun 
2011-04-20 

Norm B}DI~fJdtrlt:>n 

''/. .. 

N 

A 

1 520 Meter 

Skala 1 :50 000 

Avrinningsområden för dagvatten samt dagvattennätet i Hå bo kommun. Utdrag ur primärkarta 2011. 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-09-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KS § KS 2014/58 

 

Rapport kvartal 1, om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS och enligt 4 kap. 1 § SoL 

Bakgrund 
Av socialnämndens beslut 2014-05-06, § 54, framgår följande: 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om beviljade insatser inte har verkställts inom tre månader efter 
beslut. Besluten är dels enligt Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Om 
kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg välja att hos förvaltningsrätten 
föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 
maximalt en miljon kronor.  

Ej verkställda gynnande beslut i Håbo kommun 2014, kvartal 1. 
Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per 31 mars 2014. Samtliga beslut avsåg särskilt boende. 

Socialförvaltningens kommentar 
Socialförvaltningen har det senaste halvåret haft många ansökningar om att 
få komma till särskilt boende. Behoven har varit stora och många personer 
har fått sina ansökningar beviljade. 

Enligt socialnämndens beslut 2014-04-01 § 31 öppnas den tredje avdel-
ningen på Solängens äldreboende den 26 maj 2014. 

Tre av de nio besluten erbjuds plats på Solängens äldreboende och övriga 
har tackat nej till erbjudanden om att få sitt beslut om särskilt boende 
verkställt.  

Nämndens beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2014-04-17 

Nämndens beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommnfull-
mäktige och kommunens revisorer. 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2235 

           

           

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Datum  
 2014-09-01  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

KS § KS 2014/58 

 

 
Beslutsunderlag 
– Socialnämndens beslut 2014-05-06, § 54. 
 

Kommunkansliet förslag till beslut: 

 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Fullmäktige beslutar att notera socialnämndens redovisning som 
delgiven. 

__________ 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2235 

           

           

 



HÅBO 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN 

Socialnämnden 

SN §54 

Datum 
2014-05-06 

SN 2013/8 2014 -05- t 3 

Rapport kvartal1, om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Sol 

Bakgrund 
Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 
och omsorg om beviljade insatser inte har verkställts inom tre månader efter 
beslut. Besluten är dels enligt Lagen om stöd och service till vissa funlc
tianshindrade (LSS) och dels enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. Om 
kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader kan 
IVO, Inspektionen for vård och omsorg välja att hos förvaltningsrätten 
fiireslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen laonor och upp till 
maximalt en miljon kronor. 

Ej verkställda gynnande beslut i Håbo kommun 2014, kvartal1. 
Håbo kommun har totalt nio (9) beslut, äldre än tre månader, som inte hade 
verkställts per31mars 2014. Samtliga beslut avsåg särskilt boende. 

Socialförvaltningens kommentar 
Socialförvaltningen har det senaste halvåret haft många ansökningar om att 
få komma till särskilt boende. Behoven har varit stora och många personer 
har fått sina ansökningar beviljade. 

Enligt socialnämndens beslut 2014-04-01 § 31 öppnas den tredje avdel
ningen på Soläugens äldreboende den 26 maj 2014. 

Tre av de nio besluten erbjuds plats på Soläugens äldreboende och övriga 
har tackat nej till erbjudanden om att få sitt beslut om särskilt boende 
verkställt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-04-17 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport om ej 
verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap I § SoL till kommnfull
mälctige och kommunens revisorer. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmälctige 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRA"SB. ESTYRKNING ~.. Nr2014.1251 
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